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Nota editorial
Romi Cuyh i Sol
Director de
la Membria Oficial

Els jocs olímpics són un dels esdeveniment més complexos i exigents dels
que tenen lloc avui. Per assegurar-ne l'bxit, cal un alt nivell de
planificació i, alhora, una capacitat d'improvisació per resoldre les
incidbncies que, per forga, apareixen en un projecte que no té possibilitat
d'assaig previ. Els Jocs de Barcelona, sense gaires analogies amb edicions
olímpiques anteriors, van requerir un gran esforg d'organització i
preparació sense precedents en el nostre país, tant per la seva durada com
per la seva intensitat.
En els onze capítols d'aquest volum, que porta per títol L'organització,
s'explica el procés d'elaboració i l'operació de tots aquells projectes que el
COOB792va endegar perqub el resultat dels Jocs fos el que es recull en el
volum IV, Setze dies d'estiu.
En primer lloc, es parla del que va concernir la mateixa celebració
esportiva: l'organització de les competicions, i també del recorregut de la
toma i les cerirnbnies. Quatre capítols més fan referbncia a aspectes
<<materials>>
de la planificació: el condicionament, la logística, la tecnologia
i l'allotjament. Després, es descriu la tasca duta a terme en tot allb que
eren serveis que el Comitb Organitzador havia de fornir a la Família
Olímpica, i una qüestió tan fonamental com la seguretat. Finalment, es
tracten dos dels vessants en qub l'organització de Barcelona'92 va
destacar-se més, potser, respecte dels models anteriors: la imatge i
la gestió comercial.
Per arribar al resultat que el lector té ara a les mans, ha calgut fer de la
claredat un objectiu que no estigués renyit amb el rigor informatiu.
Els informes redactats per tots i cadascun dels responsables dels diversos
projectes d'organització han estat reelaborats pensant en el doble objectiu
que ens vam imposar en decidir de fer aquesta Membria: fornir tota la
informació que pugui ser útil als organitzadors de futures celebracions
olímpiques i gent interessada en el món de l'esport, perd fer-ho amb un
producte capag, també, d'atraure un públic més ampli.
Només voldríem que la quantitat i la qualitat de la informació --escrita i
grhfica- que conté aquest volum faci justícia a la quantitat i la qualitat de
la feina duta a terme en l'organització dels que han estat reconeguts com
els millors jocs olímpics de la histbria moderna.
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, .

.

L.';

1

L'orgnnitzm'ó esportiva
abmqava tot el que tenia a
veu= amb el sistema &
competidó, el t e m y i el
material neecssaris per &r a
terme &ema
& les
proves & l p r o ~ a ,
incloent-hi els recumos
humans, els drbiircs i jutges,
les ublicacions, els sorteigs
i etwlendari.

I

is esports

La Carta Olímpica vigent per a
l'organització dels Jocs de Barcelona
(l'edició del 1987) inclola en el programa
olímpic una llista de 24 esports: eren els 23
que havien estat oficials a Seiil (atletisme,
basquetbol, boxa, ciclisme, esgrima,
futbol, gimnhstica,halterofília, handbol,
hípica, hoquei, judo, lluita, natació,
pentatló modern, piragüisme, rem, tennis,
tennis de taula, tir amb arc, tir olímpic,
vela i voleibol), amb l'afegitó del
bhdminton (present a Seiil com a esport
&exhibició). Les responsabilitats del
comite organitzador (COJO), de les
federacions internacionals (FI) i del
mateix comite olímpic internacional
(COI) en la celebració de les
competicions d'aquests esports a
Barcelona'92 quedaven establertes en els
termes següents: <<El
COJO té l'obligació
d'incloure els diferents esports en el
programa; perb tindrh en compte els
desigs expressats per les FI respectives.
En cas de desacord, la decisió final
correspon al COI. El desenvolupament de
les proves de cadascun dels esports és
responsabilitat de la federació
internacional interessada, després
d'haver-ho consultat al C0JO.p
D'acord amb aquest precepte, al final del
1987 es van fer oficials els 25 esports que
entrarien en el programa oiímpic (als 24
de la Carta Olímpica, s'hi havia afegit el
beisbol, present a Seül com a esport de
demostració). A més, per desig de les FI
respectives, s'inclourien proves noves en
bastants esports i dues disciplines més: la
categoria femenina de judo (que a Seiil
havia estat esport de demostració)
passava a formar part del programa
oficial, i la modalitat d'eslhlom en aigües
vives tornava a figurar en el programa de
piragüisme.

Al costat dels esports olímpics, l'edició del
1987 de la Carta Olímpica preveia que se
celebressin, simulthiament als jocs perb
fora del programa oficial, competicions de
dos esports més, anomenats esports de
demostració; les normes de selecció,
d'acreditació, de recompensa i de protocol
per a aquests dos esports havien de ser
diferents de les que regien per als oficials.
Tradicionalment, aquests esports de
demostració han estat susceptibles
&esdevenir olímpics en celebracions
futures. A més, durant els jocs es podien
celebrar també mostres d'esports
tradicionals o minoritaris, anomenats
esports d'exhibició.

En el cas de Barcelona, la selecció dels
esports de demostració i la dels esports
d'exhibició van anar molt juntes. Des de
l'etapa de la Candidatura s'havia previst
que els esports de demostració fossin tres
(un més dels que preveu la Carta
Olímpica): hoquei sobre patins, pilota
basca i taekwondo. Pel que fa als esports
&exhibició, s'havien rebut 23 sol.licituds,
corresponents als esports següents:
bowling, futbol sala, golf, karate, lluita
cankria, lluita lleonesa, natació amb
aletes, orientació, paracaigudisme,
petanca, pilota valenciana, piragüisme
(eslidom), raquetbol, raid hípic, esquí
nhutic, sing game (golf), softbol femení,
esquaix, tir amb fona, trial, pati a vela i
volei-platja. Es van estudiar les diverses
propostes, i com a resultat dels informes
tBcnics es van desestimar molts esports,
se'n van proposar alguns com a
espectacles que es podien incloure al
programa d901impíadaCultural i se'n van
mantenir nou, en principi, com a viables:
bowling, golf, karate, paracaigudisme,
petanca, raquetbol, raid hípic, esquaix i
softbol femení. En una darrera fase, la
llista es va reduir a quatre possibles
esports d'exhibició: bowling, golf, softbol
femení i esquaix.
Perb quan, finalment, al desembre del
1989, el ComitB Executiu del COI va
decidir &acceptarel taekwondo com a
tercer esport de demostració per a
Barcelona'92, el COOB'92 va renunciar a
organitzar cap esport d'exhibició, i el
programa va quedar fixat definitivament
en 25 esports olímpics i tres de
demostració.

I Objectius de I'organització
Els esforps es van centrar des de l'inici
en l'organització de les competicions
prbpiament dites i en els aspectes logístics
que hi estaven més íntimament
relacionats. Per tant, tot un seguit de
qüestions que en el cas &un campionat
d'un únic esport haurien correspost a
l ' h b i t de l'organització esportiva (des de
l'allotjament dels esportistes fins a la
venda d'entrades) quedaven ara al marge
dels seus objectius; la magnitud d'un
esdeveniment com els jocs olímpics
justificava plenament que altres sectors
del ComitB Organitzador assumissin
aquestes altres tasques.
Per a cadascun dels 25 esports oficials i els
3 de demostració, doncs, calia preparar tot
allb que tenia relaci6 amb el sistema de

competició, el terreny i el material
esportius, els recursos humans, els arbitres
i jutges, les publicacions, els sorteigs, el
calendari i l'horari, i, en darrer terme, el
disseny de l'operació final. A més,
naturalment, calia anar plantejant als
altres departaments del COOB'92 els
requisits que afectaven tots aquells
projectes relacionats amb la preparació de
les competicions.
Tot aix6 configurava el programa intern
de la Divisió &Esports. D altra banda,
perb, calia treballar també en un front
extern: així, un seguit de comissions es van
encarregar de les relacions amb el món de
l'esport, comengant pel COI, passant per
les FI i acabant amb les federacions
espanyoles i catalanes de cada esport.
Aquest va ser, sens dubte, un dels exits
més destacats de la tasca de l'equip
d'organització esportiva, ja que, a
diferencia del que solia passar en les
edicions anteriors dels jocs, va resoldre
satisfactbriament les negociacions, que
d'aquesta manera no van implicar
7
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directament la resta del Comitb
Organitzador i no van interferir en els
altres aspectes organitzatius.
D'acord amb el que expressava la Carta
Olímpica, la programació de cada esport
es va fer en estret contacte amb la FI
corresponent; els responsables de
l'organització esportiva van coordinar la
seva tasca amb els delegats tbcnics de les
federacions al llarg de tres o quatre anys.
Les federacions espanyoles i catalanes, al
seu torn, van tenir un paper també
rellevant en l'organització esportiva, per
l'assessorament tBcnic que van oferir i
sobretot pels recursos humans que hi van
aportar, ja des del principi de l'operació, i
en nombre creixent a mesura que
s'acostava la cita olímpica. D'altra banda,
el COOB792i les federacions espanyoles
van adquirir un compromís important amb
vista a la formació dels jutges i anotadors
que intervindrien en els Jocs. El programa
de formació, en la majoria dels esports, es
va iniciar el tercer trimestre del 1990.

Ii2

Alguns esports de molta
tradició van rosentar
novetats en efseu pro
sobnetotpel que fa a
categodafmenina Ho
demostra, entre al- casos,
la inclusió dels 10 km mama
en atletisme (1) i de la classe
Lechna A-390 en la
competició de vela (2).

pm4

3

A Badona'92, el
bddrnhrton va ser esport
olímpic ofieialper primem
vegada
4

Una altra de les novetats en
el programa dels Jocs va ser
el retorn de la modalitat
d'esldlom en a i i vives a
la competició prragiiisme,
en la qual ~ O ~ ~ P M Vdes
U de
Munic'72.

I

Organització i evolució de la
Direcció General d'Esports

En línies generals, l'evolució de
l'estructura organitzativa fins al moment
d'entrar en la fase operativa es pot resumir
en tres etapes. En la primera, iniciada amb
la constitució del COOB'92, la Divisió
d'Esports estava sota el comandament
d'un director general adjunt. L'any 1988,
amb la incorporació d'un director de
divisió i &un cap de projecte de
planificació, es va entrar en la segona
etapa, en la qual les tasques es van repartir
entre tres departaments: el d'organització
Esportiva, el de Logística Esportiva i el de
Relacions amb les FI i amb els comit2s
olímpics nacionals (CON). Finalment, a
partir del quart trimestre del 1990, la
Divisió d'Esports es convertí en Direcció
General d'Esports, i els seus tres
departaments van passar a ser divisions.

Al marge d'aquesta organització interna,
el COOB792va comptar també amb la
col-laboració d'alguns brgans assessors

d'esports. El primer es va constituir ben
aviat, el 1987: es tractava de la Comissi6
Esportiva. Aquesta comissió es reunia
trimestralment, i en formaven part
membres de tots els estaments esportius
de 17Estat(Consell Superior &Esports,
Direcció Genpral d'Esports de la
Generalitat, Area d'Esports de
1'Ajuntament de Barcelona, Area
dYEsportsde la Diputació de
Barcelona, Cornit2 O h p i c Espanyol,
federacions espanyoles i catalanes, etc.).
L'objectiu de la Comissió consistia a
informar la Comissió Permanent del
COOB'92 sobre el seguiment dels
projectes esportius.

I Organització esportiva
El seguiment en profunditat dels Jocs de
Seii1'88 va servir per dissenyar l'estructura
bhsica de l'organització esportiva de
Barcelona'92. Els 27 projectes esportius
del calendari oiímpic (que a l'abril del
1989 van passar a ser 28, amb la inclusió

Organigrama de la Direcció General

dlEsports (1991)
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del taekwondo com a tercer esport de
demostració) es van distribuir en quatre
grans blocs polisportius.
El Departament &Organització Esportiva
es va encarregar, d'altra banda, de fer
l'estudi i la proposta dels esports
d'exhibició i de la planificació i
l'organització de les proves test i pilot
prbvies als Jocs. A més, va haver de
prestar una atenció especial al capítol de
sanitat equina, de resultes dels brots de
pesta equina africana que es van detectar
a Andalusia el 1989 i el 1990; la Federació
Internacional dYHípica(FEI) va arribar a
plantejar la possibilitat que la competició
d'hípica no se celebrés a Barcelona (hi
havia el precedent de Melbourne'56, on
les estrictes lleis vigents sobre la
quarantena van impedir
l'entrada dels cavalls a Austraa, i la
competició es va celebrar a Estocolm);
perd al desembre del 1990, el Comitb
Executiu del COI va acordar
irrevocablement que les proves se
celebressin a Barcelona.

A partir del segon semestre del 1991, es
van redistribuir els 28 esports en cinc
blocs polisportius. Un cop con~~oses
les
proves test, el COOB792va nomenar tots i
cadascun dels directors esportius de les
unitats de competició.

1 Planificació, control i logística
La planificació i els projectes comuns a
tots els esports, com a base per a
l'organització específica de cada
competició, van quedar sota la
competbncia del Departament de
Logística Esportiva. Més endavant
s'examinaran alguns dels projectes que es
van dur a terme.
Al marge &aquests, es van iniciar dos
projectes complementaris de serveis a les
FI. El primer va consistir a donar suport
logístic i de recursos humans a
l'organització dels congressos de les
federacions que van tenir lloc durant els
Jocs: ciclisme, handbol, lluita, natació,
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De resultes dcXs brots de
pesta equina afn'eana que es
van detectar a AndaIusia el
I989
i el 1990,les proves
d,hipica vm
el
dc
no celebrar-se a Barcelona

burant I'etapa
dYoaanitzaci6,el COOB92
va mantenir reunions amb
tores lesfedemdons
internacionnls d'espora
o l h ics per t a l l mostrar10s
instat-lacionsi
confeccionar el mlrndari
deis Joa. A la foto fi4
tara áe les visites o g a k
dels alts organismes
esportius va ortar els
dirigents de ~edemció
Intemaclonnl de Rem
(FZSA) a Banyoles
(I1 d'abril de 1988).

&

pentatló modem i voleibol (celebrats a
Barcelona), i ginmastica i hoquei sobre
patins (celebrats a Salou). L'altre projecte
va consistir a preparar l'organització i la
celebració dels sorteigs, que, en la majoria
dels esports, van servir per determinar els
enfrontaments entre els equips i les llistes
de sortida dels esportistes en les diverses
proves.

visitar la ciutat i ser atesos pel COOB'92.
En coordinació un cop més amb el
Gabinet del Conseller Delegat, aquest
departament va organitzar un total de
216 visites entre el 1988 i el primer
semestre del 1992.

I Relacions amb les FI i amb els CON

I Les comissions t6cnico-esportives

La tasca de cadascun dels directors dels
blocs polisportius inclola necessariament
la coordinació amb les FI dels esports que
eren de la seva competbncia. Les diverses
reunions, a sol-licitud del director del bloc
polisportiu, les gestionava i organitzava el
Departament de Relacions amb les FI i
amb els CON, en comunicació amb el
Gabinet del Conseller Delegat.

Durant el segon trimestre de l'any 1988,
es va constituir una comissió tbcnicoesportiva per a cada esport. En cada cas,
la comissió era encapqalada pel president
de la federació espanyola de l'esport
corresponent, i tenia tres vocals: un
secretari, un representant de la federació
catalana i un tkcnic executiu. La funció
d'aquestes comissions era assessorar el
Departament d'organització Esportiva i
els altres brgans executius del COOB'92;
segons els requisits de cada esport, es
convocaven dues o tres reunions anuals.

Els CON, per tal de conkixer de primera
mA la marxa dels preparatius de
Barcelona'92, també podien sol-licitar de

I Projectes d'orgmitzaci6 esportiva

I Acords amb les FI
Durant el primer semestre del 1988, es
van signar la majoria de les actes d'acord
entre el COOBY92i les FI. En aquestes
actes es fixaven els parametres essencials
de les proves (sistema de competició,
nombre de participants, etc.) i les
característiques de les unitats temtorials
(&reesde competició i escalfament,
capacitat d'espectadors, primeres
aproximacions al calendari, etc.). El mes
d'abril del 1989, aprofitant que se
celebrava a Barcelona la reunió bianual
de I'AssociaciÓ de Federacions
Internacionals Olímpiques d'Estiu
(ASOIF), es va preparar un programa de
reunions per posar en contacte les
diferents federacions; entre altres coses,
en aquestes reunions es va informar de les
tasques realitzades en els diversos
escenaris a partir de la signatura de les
actes d'acord.
L'única federació amb la qual no es va
arribar a signar l'acta d'acord va ser la

d'hoquei, que no va acceptar en cap
moment I'escenari proposat: volien que la
competició tingués lloc a Barcelona i no a
Terrassa. Com que el COI va avalar la
proposta del COOBY92,al final es va
imposar la decisió d'aquest, perd el
calendari definitiu de la competició no es
va poder tancar fins al febrer del 1992,
pocs mesos abans dels Jocs.

1 Els blocs polisportius
En dissenyar l'estructura basica de
I'organització dels 28 projectes esportius
del calendari olímpic, el Departament
d'organització Esportiva es va plantejar
la necessitat d'agrupar-10s en blocs
equilibrats. Els parametres que es van
considerar per establir aquests blocs van
ser el volum de persones que calia
mobilitzar durant la competició, el
pressupost assignat internament, el
nombre d'escenaris implicats i un índex
subjectiu del grau de complexitat
organitzativa.

li2

D'engi áe la nominaci6, es
van celebrar a Barcelona
dues rewrions áe
l7Associaeióde F e h e i o n s
Internacionals &Joes
dYEstirr(ASOI@: la primera
el 1989, i la segona -a la

3,415

La tasca dcLF t2enics
esportius que s Y e n c a ~ a n a n e n
de I'organitzacit5 de les
competicions a B a ~ l o n a ~ 2
va eomenpr amb el
seguiment dels Jocs de
Seü1'88.

Entre el primer trimestre del 1989 i l'últim
del 1991, els blocs polisportius van establir
les bases del treball comú, determinant les
$rees de tasca conjunta, concretant el guió
operatiu de cada bloc i garantint la
coordinació amb els projectes d'altres
divisions del COOB'92; tot aixb sota la
supervisió de les comissions tbcnicoesportives. Posteriorment, els blocs van
definir les bases per a la confecció dels
manuals operatius de competició que cada
tbcnic esportiu redactaria amb vista a la
fase operativa final, en el marc del Pla
Normatiu &Operacions (PNO) aprovat
pel COOB'92.

I Els t&cnicsesportins
Els tecnics executius de la comissió
tl?cnico-esportivade cada esport,
nomenats a proposta de les FI, van iniciar
la seva tasca amb el seguiment dels Jocs
Olímpics de Seiil. Per tal de recollir de
manera unificada tota la informació
necessbia, es va elaborar el Manual

d'Observació de Seü1'88, que va ser
emplenat per cada tbcnic. Després, fins al
final del 1991, es va fer el seguiment i
l'avaluació de moltes altres competicions
seleccionades segons el seu interbs, a raó
d'un mínim de dues competicions per
esport i any; en total, van ser 214
competicions (92 a Espanya, 103 a la resta
dYEuropai 19 en altres continents).
A partir del segon semestre del 1989, els
t4cnics es van anar incorporant
gradualment a la plantilla del COOBY92,
d'acord amb la complexitat organitzativa
de cada esport. La seva missió era
responsabilitzar-se del projecte
organitzatiu de cadascun dels 25 esports
del programa oficial i dels 3 de
demostració; des del gener del 1991, van
passar a tenir la consideració de directors
esportius.
Al llarg dels quatre anys d'activitat, els

tkcnics esportius van encarregar-se
d'elaborar els informes de progrés que es
presentaven peribdicament a les m;van

1.2 i 3

El COOB92 va organitzar
tres provespreolímpiques
dedicaáes als
veia (i), nr
pirnguisme (3), en
compliment & la Carta
Olímpica i dins el pm rama
de les c0mpeticions9f

Zrn&

4

Els divems programes de

van pnscntar amb una
imatge unitdria
5

De carn als Jocs, les
competidons'9I van
constituir un rodatge
neewari ifrucdfmper a
tota I'organitzaci6.

identificar el material esportiu específic
necessari per a la competició del seu
esport; van atendre les delegacions
federatives que acudien a Barcelona per
conhixer els avenps en l'organització i
visitar les instal-lacions;van transmetre als
responsables de projectes d'altres
divisians els requisits directament
relacionats amb la competició (com la
gestió de resultats, la construcció o les
acreditacions); van preparar el programa
d'entrenaments que es desenvoluparia
entre 1'11 de juliol de 1992 i l'acabament
dels Jocs, i, en definitiva, es van ocupar de
l'organització, el 1991, de la prova
preolímpica o pilot del seu esport.

marxa. Durant el 1990, ja es van dur a
terme certes activitats simuladores en
proves escolars, locals, etc. (algunes sense
competició), que es van repetir el 1991 i el
1992; de tota manera, la majoria de les
proves importants es van concentrar
durant l'any anterior als Jocs.

I Les proves test i les Competicions991

En segon lloc, a les mateixes unitats i en
les mateixes dates en quh tindrien lloc eis
Jocs @erb un any abans), es van
organitzar les Competicions'91. El fet que
coincidissin en els mateixos dies i les
mateixes dates proves de molts esports
permetia considerar el conjunt d'aquestes
competicions com un veritable assaig dels

A més de fer el seguiment de
competicions organitzades arreu del món,
el COOB'92 va implicar-se, totalment o
parcialment, en l'organització de diverses
competicions, com una manera de posar a
prova els diversos projectes operatius en

En primer lloc, es van aprofitar
competicions oficials de nivell alt,
convocades per les federacions
espanyoles, per provar l'organització
esportiva i altres projectes funcionals,
sobretot els tecnolbgics. Aquestes
competicions havien de tenir lloc, sempre
que fos possible, en instal-lacions
olímpiques.

1

1,2,3,415

Un total de 5.305persones
van wl.laborar en
I'organització de les
com eticions, la majoria
d9elLvoluntaris.Entre
moltes aítresfuncions, el
personal d'o anitmcció va
dur a tenne, %ant els .Tocs,
tasques que anaven des de la
medició (2 i 5) i el control
de resultats (I)fins al
manteniment de la pista (4)
i la gestió del magatzem de
material esportiu (3).

I

Jocs, previ als assaigs generals que es van
simular els dos mesos immediatament
anteriors a la inauguració.
Les Competicions'91, prova pilot dels
Jocs, van agrupar les proves
preolímpiques que la Carta Olímpica
(l'edició del 1987) preveia que havia
&organitzar el Cornit&Organitzador. En
el cas de Barcelona, van ser les
competicions de piragüisme, rem i vela.
Per als directors esportius, per a tota la
Divisió d'Esports i per a la resta de
divisions del COOB792,les
Competicions'91 van significar un rodatge
necessari i fructífer amb vista al moment
de I'operació final. L'avaluació dels
resultats va permetre, d'una banda,
reestructurar o reforqar alguns
departaments i, de l'altra, nomenar, en els
mesos següents, els equips basics que
haurien de dirigir les unitats de
competició, i establir el calendari de
desplegament i ocupació física &aquestes
instal.lacions.

Personal d ' o ~ t z a e i esporíiva
ó
durant els Joca

I

El personal d'organització
durant els Jocs
Per a cadascun dels esports es van definir
les tasques organitzatives que caldria dur
a terme durant la celebració oíímpica, i es
va quantificar el personal que seria
necessari per assegurar el funcionament
de totes les unitats d'entrenament i de
competició.
La definició de les tasques va permetre
d'establir una estructura organitzativa
comuna per a tots els casos, encapqalada
pel director esportiu. De la Direcció
d'organització de les Competicions (el
director esportiu i el seu adjunt, el servei
de competició i el responsable del
col.lectiu arbitral i els seus auxiliars) en
depenien quatre grans hrees: en primer
íloc, el departament de control de la
competició, que inclola totes les funcions
relacionades amb els aspectes materials de
les proves dins la mateixa k e a de
competició --des del condicionament i
manteniment de la pista fins al mesuratge

Unitats
Competicid

AR -Tir amb arc

Entrenament i aiires

1

Personal
86

AT - Atletisme

BM - üidrninton
BO - Boxa
BA Beisbol

BB Basquetbol

CA - PiragOisrne

-

1

3

1

1

66

1

1

91

2

1

268

CY Ciclisme

3

EQ - Hioica

2

1

JU -Judo

1

1

MP - Pentatló modem

1

169

272
511

HB - Handbol

151

138

-

TT Tennis de taula
VB - Voleibol

-

RH Hoquei sobre patins

4

TK - Taekwondo

1

Total

124
5

147
5.405

I
Espa*hPb

JU

Judo

Total
cenrn6nies

Agost

Juliol
2 5 2 6 2 7 2 6 2 9 3 0 3 1

1

2

3

4

5

6

7
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(*) Eis quatre partits preliminarsdel primer dia de mmpetici6de futbol es van celebrar divendres 24 de julld de 1992
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Caiendnri i nombre de
cerimbniesde prociamacióde
vencedors

1

Un &kpardmetrcs que es
van haver de tenir en compte
a l'hora de &lar el
caíntdari, horari i ei
minutatge de Ics
competicions van ser les
hores de mririma audi2ncia
televisiva em els d i f e w
continents.
2

Ln distribució didria de les

cerimdnies de prociamació
de vencedors també es va
haver de pmeure en
I'elaboració del calendari de
competició.

i el control dels resultats, passant per la
megafonia, la realització Budio-visual,
etc.-; en segon lloc, el departament
&organitzacióesportiva, que es
responsabilitzava de la gestió dels diversos
espais de la unitat-magatzem de material
esportiu, zona &escalfament, zona mixta,
vestidors- i de la coordinació dels
lliuraments de guardons; i, finalment, un
servei &atenció als participants i un servei
d'entrenaments.
Per dur a terme totes aquestes tasques va
caldre la col~laboracióde més de 5.000
persones, la immensa majoria de les quals
(més de 4.000) eren voluntaris. Molts
d'ells havien seguit un pla de formació i
&incorporació de voluntaris específics per
a cada esport que el COOB'92 havia posat
en marxa amb la contribució de les
federacionsespanyoles i catalanes.
Aquestes es van encarregar &informar els
seus afiliats de les necessitats olímpiques, i
van ser molts els qui van treballar en
l'organització esportiva durant les
competicions.

I Projectes de logística esportiva
El Departament de Logística Esportiva va
participar en molts dels projectes
&organitzacióesportiva que s'acaba de
veure; així, per exemple, es va fer cBrrec
de preparar el seguiment de les diverses
competicions que els tbcnics esportius
desenvolupaven arreu del món. En els
projectes específics de logística també hi
tenia un paper molt important el
Departament dYOrganització
Esportiva, ja
que sense els tbcnics o les comissions no
hauria estat possible elaborar el calendari,
les publicacions prbpies de cada esport o
la definició de les necessitats materials i
de personal.

I Calendari i horari
Per a l'elaboració del calendari, l'horari i
el minutatge de totes les proves dels Jocs
es van tenir en compte, inicialment, tres
punts: els acords amb les FI, l'eliminació
de la possible superposició entre les

proves i les cerimbnies del primer i l'últim
dia dels Jocs, i l'anhlisi individualitzada de
cada esport. Qüestions com el nombre
d'equips en els esports col.lectius, el
sistema de competició o la instal-laci6on
haurien de tenir lloc les proves (i, en
alguns casos, el nombre de terrenys de joc
en aquestes instal.lacions) no estaven
encara resoltes, i es treballava sobre les
hipbtesis més plausibles.
Paral-lelament,la Universitat Politkcnica
de Catalunya avangava en l'elaboració
d'un prototip de model informatic de
suport a la confecció del calendari, que li
havia estat encarregada ja en kpoca de
lYOficinaO h p i c a . Gracies a aquest
sistema, un cop enllestit, i a partir de les
dades de les quatre últimes edicions dels
jocs i de les modificacions previstes per a
Barcelona'92, una empresa contractada
pel COOB'92 va elaborar una proposta
inicial de calendari entre el juny del 1988 i
el marg de Pany següent. Sobre aquest
estudi, i tenint en compte els suggeriments
de les comissions tkcnico-esportivesi les

FI, es va decidir un primer calendari,
aprovat pel COI al setembre del 1990.
En aquest calendari ja es preveia tot un
seguit de parhmetres complexos, com ara
la distribució adequada dels esports al ílarg
dels dies de competició i entre les diverses
subseus i kees, el repartiment equitatiu de
les cerimbnies de proclamació dels
vencedors o els interessos de les cadenes
de televisió de més audikncia,
particularment la NBC nord-americana i la
Unió Europea de Radio-difusió (UER).
En els anys següents, van ser estudiades
moltes propostes d'ajust dels programes
de competició, i es va aprofundir
l'especificació dels horaris de les proves i
la concreció del calendari de lliurament de
guardons. Durant els Jocs, al Centre
d'Informaci6 Esportiva (CIE) de la Vila
Olímpica s'informatitzaven les
actualitzacions d'última hora que es
poguessin produir i es recoílien totes les
dades referents al seguiment del
compliment dels horaris.

1

Enhe lespublieacions

3C::EZZ

eis 28
llibrets ~ l i c a t i u s ~ b l i c a t s
un any a nns &I% ocs (llom
blanc), els 28 manuals
d'equip (llom negre) i els
llibres & resultats (en groc).
2

El &partament &
publicacions esportives es va
encmregar, també, &
I'edicid de m& de
600 formularis l#fmnts,
necessaris per al control &
competicio per part &Is
drbitres i jutges
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EI COE, el CSD i el
COOB'92 van endegar un
programa de fonnaei6
d'drbitres es anyols que,
entre el 1 9 9 t i el 1992, va
permetre fonnar 1.138
t h i c s , la immensa majoria
dels quals van partcipar com
a tals en els diversos esports
presents a k Jocs

I Publicacions
El Departament de Publicacions
esportives es va encarregar d'elaborar
documents adreqats als voluntaris (un
manual de formació per a cada esport) i
als participants en els Jocs (esportistes,
Arbitres i jutges). D'aquestes últimes
publicacions, cal destacar en primer lloc
els llibrets explicatius de cada esport.
L'edició del 1987 de la Carta Olímpica
exigia que aquests llibrets fossin elaborats
amb el ple acord de les FI, que recollissin
el programa general de l'esport i
especifiquessin les disposicions que s'hi
haguessin adoptat, i que concretessin les
unitats on tindria íloc la competició i les
característiques de cadascuna de les
proves que inclouria. D'acord amb la
normativa del COI, els 28 llibrets
explicatius de Barcelona'92 van sortir un
any abans de la inauguració dels Jocs.
Immediatament abans de la cita olímpica,
es van enllestir els manuals d'equip, que
contenien tota la informació necesshria

per als esportistes durant la competició, i
la papereria tBcnica (és a dir, els més de
600 formularis diferents per al control de
la competició), que s'havia unificat
formalment per a tots els esports. Cal
afegir-hi, en darrer terme, l'edició del
Calendari Oficial dels Jocs, una eina
indispensable per a tota la Familia
Olímpica, que recollia el resultat definitiu
del projecte de calendari i horari en una
doble presentació (dia a dia i esport per
esport).

I El programa de formació d'bibitres
Aquest projecte, iniciat al final del 1989,
tenia com a objectiu la formació d'un
nombre elevat de persones que actuarien
en el control de la competició, per ajudar i
en determinats casos suplir els tkcnics
designats per les Fi. Segons els esports, els
requisits eren molt diversos, tant pel que
feia a la titulació demanada per la Fi (que
podia exigir categoria internacional o
nacional o no exigir cap categoria en

concret) com pel que feia al nombre de
persones i les seves funcions (que
oscil-lavenentre la condició de t&cnicque
controlava la competició i la condició
d'auxiliar d'aquest tkcnic).
Inicialment, cal destacar tres fases
diverses del projecte. La primera consistia
a identificar les necessitats específiques de
cada esport, i va ser possible gracies al
seguiment dels Jocs de Seiil i a l'anWi del
que havien de ser els de Barcelona. La
segona va comportar la negociació amb
cadascuna de les federacions espanyoles
(interlocutors naturals de les FI), per tal
que facilitessin els seus tkcnics; cal tenir
en compte que cada esport presentava
una problemhtica diversa, ja que en alguns
casos nomes calia fer la preparació
específica dels tbcnics amb vista a la cita
olímpica o, com a molt, fer-10s adquirir
experibncia internacional, mentre que en
altres casos hi havia un d2ficit important
en el nombre de tbcnics i en la seva
titulació. Finalment, la tercera fase va
consistir a implicar en el projecte les

Jurat d'apellaoi6 Comissions

Ali - Xr amb arc:

3

1

AT - Ai!eüsrne

BA - Beisbol

Com. mWoa
1

3

7

27

4

miiximes institucions esportives
espanyoles --el Consell Superior
#Esports (CSD) i el ComitB Olímpic
Espanyol (COE)-, ja que no es tractava
solament de preparar un conjunt de
tbcnics per als Jocs, sinó de llegar un
col4ectiu arbitral del mCs alt nivell al futur
de l'esport espanyol.
El 22 de mar$ de 1990, es va constituir
oficialment una comissió formada per un
representant de cada institució. Els tknics
esportius del COOB792van dirigir i en
alguns casos dissenyar-els programes
especifics de cada esport, mentre que el
COE es va responsabilitzar de la direcció
administrativa del projecte i del seguiment
i l'avaluació de les activitats.
El COE, el CSD i el COOB792van
assumir a parts iguals el cost total del
programa (210 milions de pessetes), que
va durar tres anys (1990,1991 i 1992). En
total, se'n van beneficiar 1.138 tkcnics.

ArMtres ini-.

ArMtres nac.

Aux- secrem

Total

9

3

16

20

318

339

28

38

36

80

-

BO-Boxa

-

CA PbagOisme
CY Ciclisme
EQ - Hlplca

FE - Esgdma
GY - Gim&&ka
HB - Handbol
HO - Hwuei

7

45

41

93

17

20

20

57

21

113

162

5

FB Fum01

-

RO Rem
SH -Tir olímpic

-

SW Nataci6

13

20

3

59

30

2

46

1O

19

1

124

37

6

20

4

26

14

1O

25

1

31

22
5
16

48

WL - Halterofflia
WR - Lluita
VE Vdeibol

YA - Vela

9
24

10

18

35

77

90

123

12

108

11

195

94

66

160

30

92

-

5

11
5

201

49

23

2

304

47

58

75

60

TK - Taekwondo
Total

39
26

PE-Pilota
RH Hoqueisobre patins

70
67

27

15
21

184

20

1

12

69

3

1

TE Tennis

TT -Tennis de taula

89

11

5

40

10

25

5

82
35

16

8

29

32

8

40

967

1023

12
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Pecuonal
de

1

Lo responsabilitat de fornir
tot el matedal esportiu
necessari per al
desenvolupament d¿ les
proves, com e b martells per
al Ilan~ment,requeia en el
COOB92.
2i3

Una bona part del material
esportiu utilitzat a
Barcelona92 va ser
dissenyat tenint en compte la
imatge global deh Joes,
sobretot aquell que tenia un
major impacte televisir
Aquest va ser el cnr deh
indicadors de correla
(O primes desorllda) en
l'atletbm projectats per
aiumcp. 2Lna escola
disseny baralonina.

1 Material esportiu
L'edició del 1987 de la Carta Olímpica
feia correspondre al Comitb Organitzador
dels Jocs la responsabilitat de fornir el
material esportiu que havien d'utilitzar els
esportistes (pilotes, certs paviments,
aparells de gimnhstica i d'atletisme,
embarcacions, xarxes, etc.) i l'organització
(cronbmetres, prismhtics, cintes
mbtriques, b&scules,motos de seguiment,
embarcacions auxiliars, etc.). Calia, doncs,
identificar totes les necessitats i, després,
obtenir-ne el material en les millors
condicions.
La fase d'identificació de les necessitats es
va dur a terme d'acord amb els criteris
dels tbcnics esportius i les exigbncies de
les Fe despres dels acords amb els
diversos prove'idors, es va haver de fer el
seguiment dels processos de fabricació,
lliurament i posada al punt de cada
element i comprovar-ne el funcionament
correcte de cada un d'ells; en la mesura
del possible, en competicions reals.

En coordinació amb la Divisió #Imatge i
Comunicació, d'altra banda, es va avaluar
l'impacte visual d'aquest material en la
retransmissió televisiva i, per tant, en la
imatge global dels Jocs, i es van identificar
en cada escenari de competició els
elements que fos més convenient de
sotmetre a un disseny específic. Com a
conseqükncia de la primera identificació,
es va encarregar a professionals del
disseny Pelaboració dels obstacles per a
les proves de salt i del concurs complet
d'hípica, les casetes i el tancament de
l'hrea de doma, el tancament dels circuits,
les magnesieres dels gimnastes i les
cadires de jutges.
Una segona identificació va permetre de
seleccionar nous elements que calia
dissenyar: eis suports per als cinturons de
judo, els carretons de reparació, eis
indicadors de carrers i de 11anpmentsi els
indicadors de rbcord olímpic i rbcord
mundial per a l'atletisme, les cadires de
sortida del piragüisme (eslaom) i els
suports per a pilotes de voleibol, handbol i

waterpolo. Es va proposar a quatre escoles
de disseny de Barcelona que incorporessin
com a exercici final de curs l'elaboració de
projectes de disseny &aquests dements;
els alumnes els exercicis dels quals van ser
escollits van poder, a mbs, controlar-ne la
producció industrial.

La tasca de definir i gestionar totes les
dades dels esportistes necesshies per a
I'organitzaci6 de les competicions i per a
Pemisaió dels resultats era certament
volia
complexa. A m6s, el COOBY92
operar amb una dnica base de dades
centralitzada que inclogués tota la
informació referent a la Famíiia Ohpica;
per tant, les inscripcions en les
competicions ran esdevenir una mena de
entre el programa
fase int~rm&dia
d'acreditacions i el de gestió de resultats.
Els primers CUC&de participació, que es
van fer sobre les dades de hiil i dels

Últims campionats del món, van ser molt
alarmants: les xifres eren tan altes que
feien del tot incontrolable la participació
en les competicions i, a mes, repercutien
negatkament en altres camps,
(allotjament, transport, etc.). Es per akaixb
que el COOB'92 va pactar amb el COI
una xifra maxima de 15.000 participants,
10.000dels quals sefien esportistes i 5.000
oficials (€&nia i altres membres de les
delegacions). Per garantir que es
respectaria aquest pacte i per controlar tot
el proci%, es va establir una comissi6
tripartida, amb representants del COI, de
I'Associació de Federacions
Internacionals Olímpiques d'Estiu
(ASOIF) i de l'Associaci6 de Comitks
Olímpics Nacionals (ACNO).
D'altra banda, es van elaborar tots els
formularis i manuals necessaris per
emplenar les inscripcions, i es van fixar els
terminis per a la presentació de les
inscripcions numbriques (25 de marg de
1992) i nominals (10 de juliol de 1992) per
a totes les delegadons.
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El diaseny dc certs objectes,
com e& obstaeles
d'll@ia &) o tes EabilSrcJ
dalsptgds (3), es va
a,eanr?gara pnsf~iona&

pmt$g¡osoS.

5i6

EI pmonal de conírol de
competició (S), com també
els t3rbitres.i jutges (6, amb
barret de cinta vermella), els
tkenirs d'o anització
esportiva amb barret de
cinta verda) i els auxiliars
de 1'0 anització g e n e ~ l
(6, am3 gorra blava i
blanca), van contribuir amb
la seva tasca a I'h-ir de
Barcelona92.

(z

Paral-lelament,es va calcular, d'acord
amb els reglaments esportius, el nombre
d'grbitres i jutges que havien de controlar
la competició, i es van definir així les
necessitats de la Vila del Parc de Mar, que
havia d'aiíotjar-10s.

La planificació i l'execució dels diversos
projectes-previstes ja en l'organigrama
de l'any 1988- van saldar-se molt
positivament. Sense poder disposar de cap
experittncia prttvia en l'organització
&esdeveniments d'una magnitud ni tan
sols semblant, la Direcció General
d'Esports va poder comptar amb la
col~laboraciódecidida de totes les
institucions; l'assessorament de les
diverses comissions va ser, al seu tom, un
altre factor clau per a l'ttxit de
l'organització.
Entre les diverses decisions que els fets
confirmarien com a bons encerts és molt

destacable el tractament dels esports en
blocs polisportius, cosa que va facilitar la
coordinació entre els diversos projectes
d'organització esportiva i va assegurar la
coherhcia i l'homogeneitat entre les
tasques específiques de cadascun.
Finalment, són també destacables dos
altres factors, un d'intern i un d'extern. El
primer és que l'actuació del grup
d'organització esportiva en el moment
dels Jocs va veure's molt afavorida per
l'experihcia dels tests previs i les
Competicions'91; el segon, que els
projectes de servei potenciats pel
COOB'92 per donar suport als congressos
i sorteigs celebrats per les FI durant els
Jocs van tenir un acolliment excel-lent.
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La toma, portadom de la
flama olímpica, és un &Is
símboIs mea coneguts de
l'olim imc. La toma de
~arCefina'92va ser
dissenyada per André
Riue va projectar un
objectej%wional i dyunfort
impacte eat&tie,alhom
innovador i mpectuós amb
la tnuiici6.

I La torxa oiímpica
I Objectius, hees i fases del projecte
El ritual de la torxa olímpica és una de les
celebracions populars més importants de
l'olimpisme, i s'ha dut a terme en totes les
edicions dels jocs des de Berlín'36.
L'organització de la primera part d'aquest
cerimonial -1'encesa de la flama a
Olímpia i el trasllat, mitjanqant relleus,
fins a la capital grega-correspon sempre
al Comitk Olímpic Helelknic; la
responsabilitat del comiti: organitzador
dels jocs olímpics afecta la resta del
recorregut, fins a arribar a la ciutat seu. .
En el Dossier de Candidatura de
Barcelona'92 s'havia previst que la flama,
abans d'arribar al territori espanyol,
visités totes les ciutats olímpiques de l'era
moderna, perb aquest projecte aviat es va
mostrar inviable, perqui: augmentava
extraordiniriament la complexitat i el
cost de l'operació. Així, es va decidir que
la flama aniria directament d'Atenes a
Empúries, on iniciaria un recorregut per
tot Espanya, amb l'objectiu que el m h x h
nombre de ciutadans del pais poguessin
presenciar-ne el pas en directe. D'aquesta
manera, tots els pobles d'Espanya podrien
sentir els Jocs de Barcelona simbolitzats
per la torxa-com una cosa prbpia.
Un cop esbossat el projecte definitiu, es
van definir cinc Brees &activitats. L'Brea
de mhrqueting s'encarregava de la
definició de l'itinerari, la selecció dels
portadors, el disseny del model estBndard
dels actes de benvinguda a la flama, la
coordinació amb les institucions, i els
capítols de promoció i d'empreses
col.laboradores. L'Brea d'operacions
incloya tot allb que feia referkncia a
compres i logística, serveis d'dotjament i
catering, horaris i els procediments a
seguir en els centres de portadors, en els
relleus de la flama i els serveis de la
caravana principal. L'hea de mitjans de
comunicació centrava la seva tasca en la
informació (mitjan~antconferkncies .de
premsa, dossiers, comunicats, etc.) i en
l'acreditació dels periodistes. L'Brea de
seguretat coordinava l'actuació dels
cossos i les forces de seguretat (guhrdia
civil, policia nacional i policies locals,
bgsicament). Finalment, l'Brea d'actes i
dissenys especials tenia cura de l'enchrrec
del disseny i la fabricació dels objectes
necessaris per al trasllat de la flama (la
torxa, la llhntia de seguretat, els pebeters
de repbs, el pebeter de 1'Estadi Olímpic) i

de tres actes singulars: la recepció de la
flama pel COOB'92 de mans del Comitk
Olímpic Hel-lknic,l'arribada a Empúries i
l'arribada al Moll de la Fusta de
Barcelona.
Ja a I'agost del 1989, el COOBY92
va
encarregar a André Ricard el disseny de
la torxa, la llhntia de seguretat i els
pebeters de repbs, tal com s'explica al
capítol 10 d'aquest mateix volum. Perb la
fase de planificació i preparació del
projecte definitiu de la torxa de
Barcelona'92 no va comenqar fins al
novembre del 1991. En aquell moment, hi
treballaven deu persones del
Departament de Comercial del COOB'92,
que al marq del 1992 havien passat ja a ser
divuit; el mes de maig, quan es va tancar
la fase priivia, eren ja vint-i-tres.
Finalment, durant la fase operativa (junyjuliol), van ser cent setanta les persones
que van treballar directament en el
recorregut de la flama olímpica, formant
part de la caravana.

L'itinerari i la col-laboració
empresarial i institncional
El dia 1 de gener de 1992, la Comissió
Permanent del COOB'92 va aprovar
l'itinerari definitiu de la torxa per
Espanya. Eren un total de 5.940 km que
s'havien de recórrer en 43 dies, passant
per totes les subseus olímpiques i les
capitals de totes les comunitats autbnomes
(en total, 652 poblacions) i descartant I'&
de les autopistes. Per accelerar el pas pels
trajectes més llargs i despoblats, es van
establir 1.490 km de relleus amb bicicleta;
els 4.450 km restants es farien a peu.
D'altra banda, el trasllat de la flama de
Sevilla a Tenerife i de Las Palmas a
MBlaga es realitzaria amb avi@de
Tenerife a Las Palmas, amb jet-foil, i de
Tarragona a Palma de Mdorca i d'allB a
Barcelona, amb vaixell.
El COOBY92
aportava tots els recursos
necessaris per al recorregut i
n'organitzava la logística (persones,
torxes, uniformes, serveis d'allotjament i
catering dels participants, disposició de
vehicles, aparcament, manteniment i
neteja, etc.). S'encarregava, a més, del
disseny dels actes de benvinguda a la
flama que s'havien de celebrar en 60
poblacions.
Tota aquesta operació va ser possible
grhcies a la contribució de tres empreses
col.laboradores del COOB'92. Seat va

facilitar els vehicles (incloent-hi el servei
tkcnic i el manteniment), els punts de
trobada (78 concessionaris diferents de
l'empresa) i també els piirquings nocturns
(41 d'aquells concessionaris, on es
reparaven els vehicles, es netejaven i es
prove'ien de combustible). Mito (Induyco)
va aportar el disseny, la fabricació i la
distribuci6 dels uniformes dels portadors,
i també la instal.laci6 i la gestió dels
vestidors; en el cas dels corredors,
l'uniforme es componia d'una samarreta,
uns pantalons curts, mitjons, sabatilles
esportives (aportades per Asics) i una
cinta per recollir els cabells; en el cas dels
ciclistes, es componia d'una samarreta i
unes pantalons llargs de lhtex, mitjons,
sabatilles esportives i casc protector.
Finalment, Coca-Cola es va fer &mec de
l'allotjament i el ctitering de l'organització
i del subministrament de begudes a la
caravana al llarg de les 43 etapes; a més,
va col4aborar en un projecte de
participació internacional que no tenia
precedents en cap recorregut anterior de
la flama olímpica: en col~laboració
amb els

comitbs olímpics nacionals, va seleccionar
200 portadors de 50 pdsos, que van fer
també un relleu de la torxa de
Barcelona'92.
Perd també era indispensablela
col~laboraciód'altres institucions. Així,els
governs de les comunitats autbnomes van
aportar suggeriments sobre els trajectes
interurbans i els llocs més emblemiitics
per on convenia passar, van coordinar tots
els ajuntaments del seu territori i van
participar en la selecci6 dels portadors
d'entre els voluntaris de cada comunitat.
Els ajuntaments, al seu torn,
s'encarregaven del disseny del recorregut
urbti de la torxa, de l'organització de
l'acte de benvinguda i de la custbdia
nocturna de la flama a les poblacions on
feia nit.

I Els reiieus i els portadors
En total, es van fer 9.484 relleus: 8.885 a
peu i 599 amb bicicleta. Els relleus que es
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El 19 &junp & 1992, h
toma va ser rebuda amb tots
els h e m al momtir &
Montserrat, en un acte
enormement simbdlic i
e m o t i ua
~ va a e l e b ~en
r

P
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L'empma Mito Qndrcyw)
va contribuir a
1'0 anitzad6 dcl wwrregut
&%toma
ortant
ltunifonne
nllevbtq
i fam& instaPlant 1
gestionant els vestidbm on es
e~viavcrr
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Els 599 reZleus que ea vanfer
amb bldcleta eren &
2.500 m &arn;
el
renevista (& blanc) anava
ompanyatper un acorta
(& vermeII).
--
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Es van dur a terme 8.885
relleus a peu, de 500 m
cauks~un;
el rellevista i
I'escorta precedien el rar de
la caravana, eis vehiefes
la qual van ser
ro oreionuts per SEAT. A
a oro, un deis relleus
Internacionalspahocinats
per coca-Cola

PP

feien a peu eren de 500 m, que calia
recórrer en 3 minuts; els que es feien
amb bicicleta eren de 2.500 m, i calia
fer-10s en 6 minuts. Només en
l'últirna etapa, ja a Barcelona, es van
escurgar els relleus a peu (250 m), per fer
possible que més ciutadans poguessin
portar la torxa.
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En arribar a una població
on la flama faria n i ea
~
muntava el pebeter d'cra a
on y r i a lajiama
i
al vo tant del qual se
celebrava Iyactede
benvinguda
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El 10 de juliol de 1992, en el
seu recorregut er
Etma va
visitar la ciutat Cdcem
Lafotogmfia recull el
moment a qu2 va sortir de
l'ajunrament per anar cap a
Badajoz

La selecció dels portadors es va dur a
terme d'acord amb unes determinades
quotes: el 50 % havien de ser voluntaris
olímpics d'arreu d'Espanya; els
ajuntaments de les poblacions per on
passava la torxa tenien dret a escollir un
portador i, finalment, les empreses que
van col-laborar en el recorregut de la
torxa i les altres empreses col-laboradores
del COOB'92 van tenir opció també a
realitzar alguns relleus.
La resta de portadors es va escollir entre
la gent que ho va sol-licitar, sempre que
fossin més grans de quinze anys i es
declaressin disposats a realitzar el relleu
en el temps establert, a vestir l'uniforme

oficial dels portadors i a complir les
normes operatives establertes per
l'organització. En la selecció, hi van
participar els ajuntaments i els governs de
les comunitats autbnomes per on passava
la flama.
Cada portador estrenava una torxa, que
era oferta pel COOB'92 a tots els
voluntaris rellevistes; els rellevistes que no
eren voluntaris tenien la possibilitat de
comprar-la a preu de cost (15.000 ptas).
Tots els portadors rebien com a obsequi
del COOB'92 l'uniforme amb qui? havien
dut a terme el seu relleu.
Els portadors no corrien mai sols: els
acompanyava sempre un escorta, que
tenia la missió d'ajudar-10s en cas de
cansament, indisposició o caiguda.
Els escortes feien un relleu com a
portadors i després n'acompanyaven nou
més; per tant, si es tractava d'un
recorregut a peu, corrien 5 km en
30 minuts, i si era amb bicicleta, feien
25 km en 60 minuts.

La caravana i l'operació
Al marge dels escortes, els portadors
tenien el suport &una organització
complexa. Se'ls convocava en un punt de
trobada - e l centre de portadors-on
s'acreditaven, rebien l'uniforme, es
canviaven, se'ls guardava la roba i se'ls
lliurava la torxa. D'allí se'ls traslladava al
punt on havien de comenqar el relleu.
Aquest punt, que els portadors ja
coneixien prkviament i per tant també
la famíiia o les amistats que els volguessin
veure i acompanyar-, havia estat marcat
el dia anterior per la caravana prbvia amb
un adhesiu que indicava el número del
relleu. En els centres de portadors també
s'acreditaven els periodistes que
volguessin accedir a la plataforma de
premsa de la caravana (van ser 1.500 els
periodistes que es van acreditar al llarg
del recorregut).
En grups de 40, els rellevistes eren
transportats per un autocar des del centre
de portadors fins a un punt de la carretera

per on passaria la caravana. De 10 en 10,
després, eren transportats .fins al punt
d'inici del seu relleu pels minibusos que
de forma rotativa anaven subministrant i
recuperant portadors a la caravana.
Durant aquest trajecte, els portadors
rebien d'unes monitores les instruccions i
els consells necessaris per dur a terme
correctament el relleu. Un cop acabat el
seu relleu se'ls recollia per transportar-10s
altre cop al punt de trobada.
L'escorta i el rellevista eren el nucli de la
caravana de la torxa, integrada per un
total de 24 vehicles i 65 persones de
l'organització.
La caravana la formaven quatre cossos de
vehicles: pilot de ruta, retenció-senyalització
pr&via,nucli i suport-tancament.
El vehicle pilot de ruta era el responsable
de coordinar el subministrament i
recuperació dels portadors a la caravana
principal i vetllar pel compliment dels
horaris establerts.
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El centre &portadors,
insral-laten un
c o n d o n a r i de SEAT, em
el unt on es reunien tota els
re6evistes d'un tmjeete
&terminat i on s'aditaven
elFpeñodis&s que en farien
el seguiment.
2

Els membres & la caravana
van viure unes llargues
jorn& &feina Cafrebé
sempre havien & dinar en
ruta
4

En aquells trams en
feien relleus amb bi%%
la caravana comptava amb
vehicles que s'onrpaven &I
servei t h i c .
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La platt#onna de premsa
era un vehicle dissenyat
especialment per a la
c o b e n u grd@ca
~
de
l'esdeveniment i que
precedia sempre el portador
i l'cseorts

Els vehicles de retenció i de senyalització
prhvia anaven sempre 500 m més
endavant que el rellevista i l'escorta, per
reduir la velocitat del transit que venia en
sentit contrari i per col-locarels cons i els
banderins que assenyalaven els relleus.

6

En el minibús ue els
transportava, (% 10 en 10,
jins al punt d'inici dels
relleus respectius, els
portadors rebien les
instruccions i els consells de
les monitores.

Els vehicles que formaven el nucli eren els
que anaven immediatament davant i
darrrera del portador i l'escorta. La
plataforma de premsa (un vehicle
dissenyat especialment per a la cobertura
grafica de l'esdeveniment) anava davant
mateix del portador. Després hi havia el
vehicle de la direcció de la caravana, el
vehicle que transportava la Untia de
seguretat (que contenia una flama
olímpica <<original>>
per restituir-la a les
torxes que s'apaguessin accidentalment) i
el vehicle de la Creu Roja. La caravana es
clola amb els vehicles de suport i
tancament, entre els quals hi havia el
cotxe-vestidor, el vehicle de chtering, el de
serveis i el de recollida de la senyalització.

Als hotels on s'allotjaven s7instal-laven
dues oficines mbbils, en una de les quals
s'atenia els mitjans de comunicació. El
sopar i l'esmorzar es feien sempre en
aquests hotels, i en algunes etapes també
el dinar; el més freqüent, perb, era que es
dinés en ruta o als centres de portadors.
El funcionament de la caravana va ser bo,
com ho demostra 17&xit
de públic al ilarg
de l'itinerari de la torxa de Barcelona 92.
D'aixb, perb, se'n parla al volum IV
d'aquesta MEM~RIA.
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La cerimdnia d'inau racib
de^^ JOunt algit& la
celebracif d c ~anxlona92,
va donar una bona mostra
de I ' c z p ~ v i t a t
meditmdnia i la f o r p
pllirtiecr que ecrracteritzen la
ciutat

I Les cerimbnies
Les cerimbnies d'inauguració
i clausura
La cerimbnia d'inauguració marca l'inici
d'una nova edició dels jocs olímpics,
després de quatre anys d'espera, i 6s un
dels actes que crea més expectació arreu
del món. La cerimbnia de clausura, al seu
tom, assenyala el final de la celebració i el
comenqament d'un nou període d'espera.
El fet que hi coincideixin el ritual olímpic,
la presbncia de tota la Família Olímpica,
el testimoni de la premsa i de la rhdiotelevisió, i el fet, també, que siguin un
marc idoni perqub la ciutat que organitza
els Jocs es doni a conbixer al món per la
via de l'espectacle, fan que aquestes dues
cerimbnies siguin els dos moments més
emblemhtics dels jocs olímpics.
Per tant, aquestes dues cerimbnies són
especialment rellevants per a la ciutat seu,
ja que li ofereixen l'oportunitat de
mostrar la seva personalitat, la seva
cultura, la seva originalitat en el camp de
l'espectacle i la seva capacitat
organitzadora.
Concretament en el cas de Barcelona, a
mCs d'aquestes característiques generals
de les cerimbnies, el COOB'92 va decidir
dissenyar l'acte d'acord amb dos objectius
principals: satisfer una audibncia de rhdiotelevisió majoritbia (d'uns 3.500 milions
d'espectadors) i, alhora, entusiasmar el
públic que veuria l'acte in situ, a 1'Estadi
Olímpic.

La preparació
A l'hora d'iniciar el projecte, el COOB'92
va fer una anhíisi profunda de les
cerimbnies olímpiques anteriors des de la
de Munic'72, i també d'altres espectacles i
actes culturals d'aquesta envergadura,
com els actes del Bicentenari de la
Revolució Francesa (al juliol del 1989) o
els actes de celebració del vint-i-cinqub
aniversari de la independbncia de
Singapur (l'any 1990). A la vegada, va
iniciar un seguit de consultes amb
diferents professionals del món de
l'esport, l'olimpisme, la cultura i la
comunicació, per tal de fixar els
parhmetres que haurien de delimitar les
cerimbnies de Barcelona.

El primer estudi que es va elaborar sobre
el projecte definia el que havien de ser les
cerimbnies i concretava el marc en qub

havien de tenir floc: dia, hora aproximada
i durada. S'hi establia VEstadi Olímpic
com a escenari, si bé anteriorment s'havia
parlat de 1'Estadi del FC Barcelona per
raons de capacitat. A causa de les altes
temperatures i de la humitat que
caracteritzen Barcelona a Vestiu, aquest
projecte proposava de fer la inauguració
al vespre. La durada recomanada voltava
les tres hores per a la inauguració i les
dues per a la clausura. Finalment, s'hi
definien els conceptes bhsics que es creia
que havien de guiar les cerimbnies a
Barcelona: modernitat, mediterrane'itat,
innovació, disseny, protagonisme de la
música, dihleg entre cultures, originalitat
en la utilització del folklore, etc. Aquest
estudi va ser aprovat el 17 d'octubre de
1989 pel Comitb Executiu del COOBY92,
el qual va assignar un pressupost total per
a les dues cerimbnies de 2.000 milions de
pessetes.

El concurs
L'estudi aprovat definia el model
organitzatiu que havia de seguir la
producci6 de les cerimbnies. La producció
s'encarregaria a una empresa de
Barcelona, perb el COOB'92 tindria la
responsabilitat i la capacitat de decisió
final sobre el contingut, l'organització i la
realització de les cerimbnies, i també
sobre el control pressupostari.
Al novembre del 1989, es va convocar un
concurs restringit entre sis empreses, a les
quals es va donar tota la informació
necesshia per a la presentació del
projecte (dades, plhnols de l'Estadi,
documentació sobre cerimbnies anteriors,
etc.) i una compensació econbmica per les
despeses de preparaci6 del projecte. Ja
des de l'inici del concurs, dues de les
empreses convocades (Bassat, Ogilvy and
Mather i Sport Sponsoring) es van
fusionar. En la valoració que el COOBY92
va fer dels projectes es te&a en compte la
idea presentada per cdda grup, la viabilitat
i la garantia d'execució.

Finalment, el 19 de febrer de 1990, els
grups van presentar els projectes al
COOB'92. Despr6s de la revisió duta a
terme per la Comissió Permanent, es van
eliminar tres dels projectes proposats i es
va ajornar la decisió final fins a una
segona presentació dels projectes de dos
dels grups: Ovideo TV i Bassat-Sport
Sponsoring. Després de les dues noves
presentacions dels projectes, es va
proposar a aquests dos grups que es
fusionessin, idea que va ser acceptada.

El projecte i la manera de dur-10 a terme
van ser aprovats pel Comiti: Executiu del
COOB'92 el 26 de maig de 1990. Així
doncs, el 20 de juliol es va formar de comú
acord la societat productora OvideoBassat-Sport SA (OBS) -participada a
parts iguals per O ~ d e TV
o i Bassat-Sport
amb e1 49 % per a cadascuna de les dues
societats; la titularitat del 2 % restant de
les accions era per al COOB'92, que
d'aquesta manera es reservava el dret de
decisió.
L'oficina central va ser instal-ladaal Poble
Espanyol, a Barcelona, i a causa del
creixement de l'8rea de producció, l'any
1992, aquesta va haver de ser desplaqada a
unes oficines i uns magatzems de lYEstadi
Olímpic.

El guió de les cerimbnies es va anar
desenvolupant a partir d'unes idees
motrius: expressivitat mediterrhia,
alegria, diversitat, forqa plhstica,

imaginació. Hi havia la clara voluntat
d'unir elements diversos i, de vegades,
fins i tot antagbnics, presents en la nostra
tradició cultural. L'espectacle s'havia de
concebre per al públic de l'Estadi,
per a la ciutat i, sobretot, per als 3.500
milions de telespectadorspotencials
d'arreu del món. Es va pensar en la
música com a eix de l'espectacle, com a
llenguatge unificador que fes possible el
dihleg entre autors de diverses
procedbncies: si es volia un gran
espectacle coreogrhfic i televisiu, es
necessitava la millor base musical.
Un altre concepte que aviat es va imposar
va ser la voluntat de fer-hi aparkixer
figures de renom internacional en el
terreny de l'espectacle (músics, intsrprets,
actors, directors teatrals, etc.). Per tal de
fer més atractiva la inauguració, es va
decidir de concentrar el protocol olímpic i
la desfilada dels esportistes al mig de
l'acte; en la clausura, perb, es va deixar de
banda la desfilada tradicional dels
esportistes, per evitar i'allargament

1,2,3,4,5i6

Dibuiros i vestuari
pertanyents al story board
de les cerimdnies
d'inauguració (1,2 i 3) i de
clausura (4 i 6) que va ser
sotmh a l'aprovacid del
COOB'92 al maig del 1990.
Ja aleshores es va establir
que el pebeter de I'Estadi
seria ench mirjangant una
fletxa llenguda per un ar uer
des del mateL escenari (j).

innecessari de la cerimbnia i el possible
desordre a la pista, cosa que ja havia
succe'it en edicions anteriors.

Webber. El contingut de les cerimbnies
d'inauguració i clausura es descriu en el
volum IV d'aquesta MEM~RIA.

Un dels punts més espectaculars de la
cerimbnia va ser el moment en qui? un
arquer va encendre el pebeter de l'Estadi,
amb una fletxa que havia estat encesa per
l'últim portador de la torxa olímpica; al
capdavall, aquest va ser el moment
culminant de la cerimbnia d'inauguració,
juntament amb el desplegament de la
bandera olímpica gegant (106 X 60 m),
que va cobrir tots els esportistes com a
símbol de la universalitat de l'olimpisme, i
l'aixecament simultani de dotze castells
humans que representaven els dotze
paisos integrants de la Comunitat
Econbmica Europea.

La producció

Un element destacat que es va afegir al
primer guió va ser la inclusió en les dues
cerimbnies de la can@ oficial dels Jocs, que
duia per titol el lema oficial de
Barcelona'92: <<Amics
per sempre>>,
amb
lletra de Don Black i música de Sir A. Lloyd

Patrocbdors de les cerhinies
d'iaaugnració i dallsura

I Patrocinador
Centro de Pmmoci6ndel D i i o lnd&al

OBS es va posar en marxa a l'octubre del
1990. De seguida va iniciar la revisió dels
guions originals presentats a concurs,
fusionats posteriorment. Durant els sis
primers mesos del 1991, va polir el guió
definitiu d'acord amb les exigi?ncies
pressuposthries. El pressupost va ser
aprovat definitivament pel Comiti?
Executiu del COOB792al novembre del
1991 i per la Comisssió Executiva del COI
al desembre del 1991, a Lillehammer.
Abans d'aprovar definitivament el guió,
els equips de producció d'OBS ja havien
comenGat a encarregar la música, part
fonamental de les cerimbnies, a partir de
la qual es podrien iniciar el disseny de les
coreografies i fer els primers assaigs.
D'una banda, un seguit de compositors
vinculats a la ciutat de Barcelona

Concepte

íDD0

Vestuari de les cwimbnies

Sociedad EspaAoiade Oxigeno

Gas heli

Fira de üakelona

Kit de I'eaoectador

OvideoN

Retaule-Tem de passi6.

Bassat. OaW Ei Mather

Pals de les banderesde la desfilada

Spcut Sponsoring

Gran bandera olímpica

ASICS

Calcat lluminósde I'amuer

Mversos

Focs attii~cials
Producci6musical

Camper

calcat no esportiu

Coca-Cota

Pin dei Kit de I'eqxctador(Cobi)

'

1
DC la

cerimania
d'inaugumció, se'n van fer
tres assaigs en temps real
amb tots elsjigurnnts,
músics, etc, rxapte,
natumlmen~el col-lectiu
dels esportist~~
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Vista &ria de 1'Estadi
Olímpic durant un assaig de
la cerimania d'inauguració
(2)' amb l'entrada per la
porta est deis integrantsdel
s01 (8) e i~ l ' a m t l l ~
d ' ~ h %%rient a
occident.

4i6

Assaig defonnoció del
motiu om1 de l'inici de la
orrim Ia d'inauguradd. La
utilitzacid de la gran tela
blava, a m& d b cor tota
la supeficie de l'gtadi en
un sol color que servia &
fons a Irs comograjirs,tenia

f
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lafund6 de mtegir la pista
d7atleiisnreh a gespa dumnt
els assaig i wmptava amb
una &~l%ucib ue permetia
dcswbrirpareia?ment la
zona de la lsta amb una
gran m p d a per a ia
hadid0Ml &.$IU& dels
~0rliStcs.
5

Lesanirnrulo~ ueesvan
distribuir per tot 'i'~stadi
i
van donar les normes d'iis
del kiide 1' ectudor, van
ser una pep~onamentaíper
a la motivaci6 i participasi6
del plblic a la cerimdnia
d7inaugumci6.
7

Els ninots articulats i
intats amb els tns colors &
$emblema olfm i que van
fonnar pon d~ 1 9 o L m de
la crrimdnia Pi1(pugumci6,
van ser un dcLr elements que
van aportar el toc original
que enmcterirzd Ics
cerimdniea

ser l'knic element de Icr
cerimdnies que no va ser
prh,iament assajat.

--Carles Santos, Josep Lluís Moraleda,
Carlos Miranda, Josep Maria Bardagí,
Peret i Joan Albert Amargós-van crear
composicions noves per a aquesta ocasió;
de l'altra, es van seleccionar compositors
estrangers de prestigi en el món del
cinema i l'espectacle perquk
componguessin peces específiques per a
les dues cerimbnies (Ryuichi Sakamoto,
Angelo Badalamenti, Mikis Theodorakis i
Sir Andrew Lloyd Weber).
Per tal Genregistrar les més de sis hores
de música de les cerimbnies, es va
contractar I'Orquestra Ciutat de
Barcelona, i es va constituir el Cor de les
Cerimbnies, format per 150 membres de
1'OrfeÓ Catalh, la Coral Sant Jordi i la
Coral C M n a .
Els enregistraments de la música, la part
de la producció més liarga, van tenir lloc
des del gener fins al desembre del 1991.
Es van haver de coordinar centenars
d'hores d'enregistrament, doblatge,
mescles i editatge, entre Barcelona,

Londres, Viena, París, Madrid i Sevilla.
Aixb va ser estrictament necessari,ja que
la cerimbnia es feia en play-back: un
espectacle d'aquestes característiques,
amb coreografies executades
simulthniament en diversos punts de
17Estadii amb la distribució simetrica
d'altaveus per rebre el so alhora, no
permetia el so en directe.
En total, hi van col-laborar més de 1.600
persones durant els períodes de
preparació i producci6, la majoria a temps
parcial. Els voluntaris (al voltant dels
10.000) que van participar en les
coreografies van comenqar a assajar aldesembre del 1991. Hi van col-laborar
escoles de dansa, esbarts, grups
de teatre, cases regionals, col-legis, clubs
esportius, ete.
Hi va haver tres assaigs generals de la
cerimbnia d'inauguració, fets en temps
real. El primer, celebrat el dia 11 de juliol
a porta tancada i sense vestuari, va ser el
primer intent d'unir totes les peces i

Pera

e..

Doble peeina anterior.

Dues panordmiques
eapectacuiars de les
ouimdnies d'inaugu~ci6
(a dall) i clausura (a sota).
Ls cerimdnies de
Barcelona92 von movilitzar
okmntels mmoBcsde
p ~ ~ c ? i p mes
~ i 6
1. 00 persones, i en total hi
von col-10boMruns 10.000
voluntali&
1

Ls cv~~mdnies
de
proclam~i6de venCCdom,
un &b octes més solemnes
dels oca olfmpics, van
celei-se,
com és
pmceptiu, a lafinalitzoci6
de les com etidoas El
disseny de$ ycstits de les
portedom de rams i
ndblles -inspirat en el
vestit tmdiciona1 catal&,
com tomb( el de les guies
d'wtoritars, va anar a
cbmc d'Antoni Miní, i el
&seny dels complematq
a c h c de Chelo Sastre.

estudiar els problemes clau: les entrades i
sortides dels participants, la sincronia
d'aquests amb la música i la locució, i el
funcionament dels diferents regidors. Els
dies 18 i 23 de juliol es va assajar tot
l'espectacle complet, amb vestuari i atrezzo,
en un Estadi ple de membres de l'Equip'92,
familiars i convidats. La presbncia de públic
en aquest assaig va ajudar a disminuir la
tensió de tots els participants davant la
perspectiva del dia 25.

Com s'explica en el capítol 10 d'aquest
volum, el disseny de les medalles es va
encarregar a l'escultor Xavier Corberó,
mentre que la fabricaci6 i el patrocini de
les medalles van anar a c h e c de la
FLibrica Nacional de Moneda y Timbre,
que es va encarregar també dels diplomes.
Els rams de flors, d'altra banda, van ser
obra de Blai Puig, que hi va donar un aire
mediterrani combinant el clavell i el
Limonium en un tronc de fibra vegetal.

L'únic assaig de la cerimbnia de clausura
va tenir lloc el dia 27 de juliol, després
d'una jornada de descans per a I'equip de
producció, i es va fer a porta tancada i en
temps real. L'únic que es va reservar per
al dia de la clausura va ser l'última part de
la cerimbnia, la dels focs artZ~cials.
Immediatament després de la prova, amb
unes hores de marge, es va desmuntar
l'escenari per cedir el tom a les proves
d'atletisme que tenien lloc el mati
següent; tan sols es van deixar muntats els
altaveus i la part fixa d'il.luminaci6.

El vestuari va ser obra del dissenyador
Antoni Miró, i els elements
complementaris (arracades, reixeta,
mitenes), de Chelo Sastre. El vestit de les
portadores de medalles i flors es va
inspirar en el vestit tradicional catalh. Les
safates que contenien les medalles,
recobertes de vellut negre, també de
Chelo Sastre, tenien una forma de ronyó
que en facilitava el transport (es van
arribar a portar fins a 20 medalles, cosa
que representava uns 5 kg, que s'havien
de sostenir aproximadament durant un
quart d'hora).

Les cerimhnies de p r o c l ~ c i ó
deis vencedors
Pel que fa als actes de proclamació dels
vencedors, la regla 65 de la Carta
Olímpica vigent per a l'organització de
Barcelona92 (l'edició del 1987)
s'expressava en els termes següents:
<<Lesmedalles seran lliurades durant el
curs dels Jocs Olimpics pel president del
COI (o per un membre designat per ell),
acompanyat del president de la FI
wrresponent (o de qui el substitueixi), si
és possible al final i al lloc mateix de la
competici6. [.. I La bandera de la
delegació del guanyador ser&hissada al
pal central, i les banderes de les
delegacions del segon i el tercer
guanyadors seran hissades als pals situats
a la dreta i a l'esquerra del central, de cara
a l'arena. Durant la interpretació de
l'himne (abreujat) de la delegació del
vencedor, els tres esportistes i els
espectadors es giraran vers les banderes.,

Una de les tasques més difícils va ser
l'homologació de banderes, ja que durant
el 1991 i l'inici del 1992 es van produir
molts canvis polítics en el mapa
internacional. Algunes van arribar pocs
dies abans dels Jocs. La participació a
darrera hora de comiths com el de BbsniaHerzegovina va obligar a fabricar les
banderes tan sols 24 hores abans de l'inici
dels Jocs. A les instal-lacionsa l'aire íliure
es van col.locar pals de 10 i 12 m, mentre
que per a les instal-lacionstancades es va
dissenyar un elevador senzill mogut per
un motor elbctric i un sistema de politges,
amb suports de velcro per ñxar les
banderes.

Disseny i preparació dels materials

En l'operació de les cerimbnies de
lliurament dels guardons, van participar-hi
vuit equips, que actuaven de manera
rotativa per totes les instal-lacions.Amb
aquest sistema s'aconseguia treballar amb
menys persones i tenir m6s control sobre
els materials necessaris per a les
cerimbnies.

Aquest apartat incloiia la preparació dels
materials que calia lliurar als vencedors
(medalles, diplomes, mallots de ciclisme,
plaques, rams, etc.), dels materials
complementaris (banderes, safates,
vestuari, complements per als voluntaris) i
dels materials de la infrastructura (pals i
elevadors de banderes i podis).

Cada equip tenia assignades entre dues i
cinc seus, segons el nombre de lliuraments
i la coordinació de dates i horaris. Els vuit
equips es concentraven dii%riament a
l'edifici de la Font Magica, a 17Areade
Montjuiic, des d'on posteriorment eren
distribliits cap a les diferents seus, per
transportar-hi tot el material necessari:

medalles, rams, safates, vestuaris,
maquillatge, post de planxar i planxa,
banderes i accessoris, etc. Si l'equip
visitava diversos dies consecutius la
mateixa instal-lació,es podia deixar tot
aquest material al magatzem de la
instal-lació.A més, hi havia dos equips
complets disposats a cobrir qualsevol
emergbncia, provocada per retard,
incompareixenga, climatologia,etc.,
d'acord amb un pla de contingbncies que
preveia fins i tot un servei d'helicbpter.
Després d'estudiar el possible nombre de
banderes que es necessitarien per a
aquestes cerimbnies es va establir un
nombre final de 3.500.
També viatjaven amb l'equip les medalles
i altres guardons, inclosos els de reserva
per als casos d'empat, i les fiors. Els
diplomes d'honor que rebien els vuit
primers classificats en cada prova eren
impresos cada dia, poc després de la final,
amb la lletra del dissenyador Javier
Mariscal, i eren lliurats el dia següent als
caps de missió a la Vila Olímpica.

Pel que fa als himnes, es va unificar la
durada de les composicions a 50 segons.
Atesa la varietat de suports en qub es
rebrien els himnes de cada delegació, el
COOB'92 va decidir d'aconseguir-ne les
partitures, i si era possible una cinta de
mostra, per poder enregistrar-10s en disc
compacte. Posteriorment, amb tecnologia
de Philips, soci col-laborador dels Jocs, es
va aconseguir el disc compacte interactiu,
gracies al qual es van poder seqüenciar les
diferents músiques de les cerimbnies amb
l'interval per al text dels comentaristes.
Pel que fa a I'enregistrament dels himnes,
calia fer els arranjaments amb una
homogene'itat total, per poder donar-10s la
mateixa orquestració. També els canvis
polítics van dificultar fins a l'últim
moment l'obtenció de les músiques dels
himne$. La participació de les dotze
repúbliques ex-sovi&tiques,algunes de les
quals no tenien l'himne nacional aprovat,
va ser el punt més crític. Casos extrems
van ser els d'Etibpia i Iran, els himnes dels
quals van ser duts per les delegacions

1,2i5

Tres moments de 1'd'hissada de les banderes
dels vencedors al Parc del
Segre de la Seu d7UrgcN(I),
I'Estany de Banyoles (2) i
ITNEFC (S).

3

Els rams lliurats als
vencedors, que combinaven
clavell i limonium, van ser
dissenyats per Blai Puig.
4

Els atletes cubans, en primer
terme, tercem classifimts en
laprova de 4 X ZOO m, i els
nord-americmrq vencedors
de la prova, escoltant
I'himne dels Esmis Units
després de rebre els
guard011~.
6

El president del COI,Joan
Antoni Samaranch, en Z'acte
de roclamació de vencedors
de fa competició de tb04
va lliurar la meda1 a d'or
als components de I'equip
espanyol.

J"

respectives el mateix dia que van arribar a
Barcelona, el 25 de juliol. Perb el
dispositiu d'urgbncia estava a punt per
enregistrar-10s de la mateixa manera que
els altres.
La fanfara &introducció de les cerimbnies
i la marxa de desfilada, un dels elements
més recordats de la cerimbnia, van ser
encarregades a Carles Santos. Aquest va
compondre una fanfara de 16 segons i una
marxa de caracter clhssic per a la
desfilada, amb una melodia repetitiva i
encomanadissa que molts espectadors van
acabar tarablejant.

Recursos humans
Durant els Jocs, onze persones de la
plantilla del COOB'92 van integrar aquest
equip, les quals es van fer carrec de les
tasques de direcció i coordinació.

Els lliuraments de guardons es van
organitzar mitjangant vuit equips, amb un
sistema de rotació que requeria un mínim

de 28 components, integrats en cinc grups
de responsabilitat: tres guies d'autoritats,
nou portadores de medalles i flors, cinc
guies d'esportistes, onze portadors i
hissadors de banderes i un responsable
d'equip.
Per a la captació dels 248 voluntaris que
finalment van integrar els vuit equips, es va
dur a terme una tria entre les prop de
3.000 persones que van ser entrevistades,
convocades per mitja &instituts, gimnasos
i escoles. La selecció es va fer d'acord amb
els criteris de disponibilitat i de
coordinació fisica, i desinhibició en els
moviments i les actituds.
La formació dels voluntaris va ser dura: va
requerir un dia a la setmana de 1'1 de
febrer al 15 de juny, i una dedicació
completa des d'aquesta data fins a la
clausura dels Jocs, el 9 d7agost. Els 248
voluntaris van fer cursos de coreografia
(amb practiques de relaxació, rítmica i
estbtica del moviment, etc.) i de
maquillatge i perruqueria.
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La preshcia dels miGans
de comunicació va ser
més gmn a Barcelona92
e en cap altru edici6
jocs. EE~S
seus
representants van poder
com tar mnb totes les
per dur a terme
flaaciseva
fitatstasca,
com ho
demostrua esta
graderia deP"Pa1auSant
Jordi, amb les posicions
equipades per a
comentaristes & televisió
(a I'esquerra) i per a
representants dP la
premsa escrita (a dalt).

32s

I Els mitjans de cornunicaci6

I Premsa escrita i griüica

La magnitud d'un esdeveniment com els
Jocs de Barcelona'92 ja feia preveure,
molt de temps abans, que la cobertura
informativa hi assoliria proporcions
úniques. Per aixb, el COOB992va
treballar des del primer moment perqub
els representants de la premsa escrita i
grhfica i de la rhdio i la televisi6
disposessin dels millors serveis i de totes
les facilitats possibles.

Al comenqament del 1989, el COOB'92 va
crear la Divisi6 d'operacions de Premsa
amb la finalitat que s'encarregués de
planificar, i en bona mesura d'executar,
tots els projectes relatius als serveis i a les
facilitats que s'havien de posar a la
disposició dels representants de la premsa
escrita i grhfica durant els Jocs.

Les expectatives es van complir amb
escreix. D'una banda, la preskncia dels
mitjans de comunicació a Barcelona va ser
molt més gran que en les edicions
anteriors dels jocs: s'hi van acreditar
12.831 representants. D'altra banda, tots
ells, tant si treballaven per a diaris i
revistes com si ho feien per a radios i
televisions, van poder dur a terme la seva
tasca amb tota comoditat.

Aweditneions deis representants
dels mitjans de eommtiePei6

l Acreditaci6

L'edició del 1987 de la Carta Olímpica
establia els serveis mínims que el Comitb
Organitzador havia de fornir a la premsa,
perd la idea del COOB'92 anava molt més
enllh. Per tal que I'oferta respongués a les
demandes reals del col4ectiu de la premsa,
inicialment es va determinar fer un estudi
detallat de l'organització de jocs anteriors i
un seguiment directe del que succe'ia en
moltes altres competicions esportives
d'arreu del món. Alhora, es mantenien
contactes estrets i ffeqiients amb
representacions de la premsa espanyola i
internacional, i també amb la Comissió de
Premsa del COI.

Descripcid

Nombre

Premsa
E

Personal d i m u , redactors I editors fotogMcs

EP

Fotbgrafs @ool I no poal)

778

ES

Redactofs especialitzats I redactors de subsew

309

EPs

Fotbgraísespecialitzatsi fotbgraís de subseus

100

m

TBmics informeticsi eledrtmics, assistentsde laboratorii personal de manteniment

280

PC

Personal administratiu, xofers, missatgers i inthprets

2.825

357

SubtoW premsa

4.880

RBdio-televisi6

RT (RTA, ñTü. RTC)

Personal directiu. administradors. directors. woductm. comentaristes. tknics. cAmeres i m

RTLs

Personal de suport de i'staii i missatgers

Subtotel Miteievisiá

Total

a

i de s u m i 7.705
246
7.951

12831

El model organitzatiu que finalment es va
aplicar als Jocs de Barcelona792preveia
restabliment d'un centre de premsa a
cada unitat de competició, un a la Vila
Olímpica i un a cada vila dels mitjans de
comunicació (és a dir, 46 en total), a més
del Centre Principal de Premsa (CPP).
D'altra banda, per primera vegada en la
histbria deis jocs, es va plantejar la
creació d'una agbncia olímpica, que
produís i distribuís informació rapida i
puntual sobre totes les competicions
esportives.

I Recursos humans

Ja des del 1989, perd sobretot l'any
anterior als Jocs i concretament durant les
Competicions791,es va poder posar a
prova el projecte d70peracionsde Premsa,
cosa que va permetre d'introduir-hi,
posteriorment,les modificacions que van
semblar necesshries. Després d'aquest
primer pas, es va redactar el model
operatiu comtí a tots eis centres de
premsa, en el marc del Pla Normatiu
d70peracionsaprovat pel COOBY92.

A mitjan 1991, es va comenqar la tasca de
seleccionar i preparar el personal que
hauria de treballar als centres de premsa,
cadascun dels quals dependria d'un
director; aquest era escollit d'acord amb
els coneixements que tenia de l'esport que
li seria assignat i d'acord amb la seva
capacitat de gestió. Cada director va
proposar el seu equip de col.laboradors
més directes, particularment el director
adjunt. La resta de llocs de treball es van

El 1991, l'equip hum&que integrava la
Divisió d70peracionsde Premsa va passar
de les quatre persones que el formaven
inicialment a gairebé una trentena de
professionals de tots els camps de la
comunicació, l'edat mitjana dels quals no
superava els trenta anys. Aquest equip es
va fer carrec de planificar un conjunt de
serveis que posteriorment, durant els Jocs,
passaria a mans d'un col-lectiu de prop de
4.000 persones.

1

L'equipammt amb qui.
van poder wmpter tots
CLF miqans aEnditatS va
satisfer amb acreix tota
les seves neecnrita4 com
ho &mostra aqutsta
panordnrica de l a
posicions de comentarista
a1 Palau d2Espon%de
Badalona
2

Cada unitat de
wmpcliciib tenia un
cenrn de prenrsq que
o f d a als periodistes una
hm lia gamma de smeis.
A %foto, el director de
PCma d'ho mi,a
&wada defcenrn de
premsa de 1'Estadi
d'iioquei de Terrassa

3i4

Els pupitres situats a la
tribuna de pmnsa
permetien als periodistes
de realitzar la seva feina
durant el transcurs de les
prova All& se'ls
distribuh cbpies de
llistats de sortida,
resultats i notieies (3), i
hi disposaven de monitors
que rebien ima es i
resultats, i tam& dr
terminals teltfdnies (4).

cobrir amb l'ajut de la borsa de voluntaris
de qub disposava el COOB'92.

I Centres de premsa
Serveis

Al gener del 1992, es va iniciar l'etapa de
captació i selecció del personal que
treballaria al CPP. Aquest equip estava
integrat per personal que procedia del
mateix COOB'92, per tbcnics d'empreses
col.laboradores, per personal eventual i
per voluntaris. A tots se'ls va donar una
formació específica per tal que poguessin
dur a terme la tasca que els seria
encomanada. Els períodes d'instrucció
van ser d'un a tres mesos.

Per trobar els redactors necessaris per a
1'Agbncia Olímpica, va ser decisiva la
col.laboraci6 de la Facultat de Cibncies de
la Informació de la Universitat Autbnoma
de Barcelona i del Col-legi de Periodistes
de Barcelona; per la seva banda, també va
ser decisiva l'aportació de 1'Escola
Universitaris de Traductors i Intbrprets
en la selecció dels traductors.

Al centre de premsa de cada instal-lació,
els periodistes (inclosos els fotbgrafs i els
tbcnics dels mitjans de comunicació)
tenien la possibilitat d'assistir en directe a
la competició esportiva i disposaven d'un
seguit de serveis que els permetia de dur a
terme la seva tasca.

Tribuna de premsa
Els representants dels mitjans de
comunicació podien observar la
competició des &uns pupitres instal-latsa
la tribuna de premsa. Aquests pupitres
havien estat dissenyats especialment
perqub els periodistes poguessin treballar
en condicions bptimes. Així, cadascun
tenia dues posicions de treball, un monitor
de televisió que rebia imatges de les
proves amb la informació corresponent
facilitada per Gestió de Resultats i
imatges del senyal internacional de

1

A la sala de mbaN &l
centre de remsa del Real
club de A l o - c o m en
les & tots els centres de
pmmsa- hi havia
terminals de I'AMIC, el
sistema d'hrformad6 i
comunicaei6 per a la
FmnfliaOlímpica (a la
dreta, en primer terme), i
terminab del sistema
DOCUMENT, que
propom.onaven els
resultats de totes les
proves del dia a petiei6
mi~angmtuna pantalla
tdctil (al fons de la sale).
2

Les eonfrrhteies de
premsa tenien lloc a la
sala d'entnvistcs, i
acostumava a moderarles el di~cetorde premsa
de la unitat c o m onent.
E, aquest q el $rector
d e p m a de Badalona
aten els periodistes que
entrevisten Mugic
Johnson a la sala
d'entrevistes del Palau
d'Esports de Badalona

RT0'92, dues connexions per a terminals
telefbnics i una presa d'electricitat. A més,
uns voluntaris els distribuYen de manera
peribdica cbpies en paper de resultats,
estadístiques, alineacions, noticies i llistes
de sortida.
A més dels pupitres, la tribuna de premsa
també disposava d'un bon nombre de
posicions d'observador, separades de les
dels representants de rhdio-televisió; es
tractava de simples cadires, des d'on els
periodistes acreditats podien presenciar la
competició.

Finalment, a la mateixa tribuna de premsa
hi havia posicions especials per a 1'6s
exclusiu dels fotbgrafs. A part, i d'acord
amb l'article 51 de la Carta Olímpica
(edició 1987),es va constituir el poo1 de
fotbgrafsamb cinc agencies internacionals
(AFP, AP, EFE, UPI i REUTER) que
tenien en exclusiva l'accés a la mateixa
pista de competició.

Zona mixta
Els periodistes (i també els fotbgrafs, les
televisions i les radios) tenien accés a la
zona mixta, un espai intermedi entre la
pista de competició i els vestidors. En
aquesta zona, lliure &obstacles, podien fer
preguntes breus als esportistes que
estiguessin predisposats a donar-10s les
primeres impressions sobre la prova que
acabava de concloure.

Sala d'entrevistes
Les conferencies de premsa oficials dels
medallistes i dels equips es duien a terme
a la sala d'entrevistes, que estava
equipada amb cabines per al servei
d'interpretació que es feia, com a mínim,
en els quatre idiomes oficials dels Jocs.

Sala de treball
La sala de treball, situada al costat del
taulell &informació, era la redacció dels
professionals de la premsa escrita.
Aquesta sala disposava de terminals del
sistema d'informació per a la Familia
Olímpica (AMIC) --ordinadors que
fornien informació general sobre els Jocs
Olímpics-, terminals del sistema
DOCUMENT - q u e proporcionava els
resultats de qualsevol prova del dia,
sol-licitats mitjanpnt una pantalla
thctil-, fotocopiadores, telkfons grattüts
de la xarxa olímpica i telbfons de
pagament amb h i e s exteriors. A més, la
sala estava equipada amb monitors de

televisió i, en alguns casos, monitors de
vídeos, per a la reproducció de les imatges
del senyal internacional de RT0'92.

Sala de reprografia i cambra fosca
Normalment, just al costat de la sala de
treball hi havia la sala de reprografia i una
cambra fosca. A la sala de reprografia es
prodtüen les cbpies dels resultats, les
llistes de sortida, etc., informació que es
feia arribar a la tribuna de premsa i a la
mateixa sala de treball. La cambra fosca
era l'espai preparat per a la manipulació
urgent del material fotogrhfic. A l'Estadi
Olímpic, al Palau d'Esports de Badalona i
al Parc del Segre de la Seu #Urgell hi
havia, a més, un laboratori fotogrhfic
complet.

Sala de telecomunicacions
Equipada per Telefónica, que n'era la
responsable, la sala de telecomunicacions
era el centre de transmissió del centre de
premsa. Perquk els periodistes poguessin
enviar les seves crbniques als mitjans de
comunicació corresponents, la sala de
telecomunicacions disposava de cabines
de telkfons amb diferents modalitats de
pagament i servei de fax.

Organització i recursos
El director de premsa d'un esport
determinat era el maxim responsable de
l'operativitat del centre de premsa de la
instal-lació--o les instal-lacions- on
tenien lloc les proves del seu esport. Per
tant, depenia del director de la unitat,
tot i que per a certs aspectes, com per
exemple en el cas de 1'Agkncia Olímpica,
estava en relació directa (i, per tant, en
contínua comunicació) amb el CPP. La
missió principal del director de premsa,
amb la col-laboració d'un director adjunt,
era donar suport al desenvolupament de
la tasca periodística i, en la majoria dels
casos, fer de moderador en les
conferencies de premsa. Sota la supervisió
del director de premsa actuaven els
responsables de les diverses seccions.

Fotografia
El cap de fotografia facilitava i ordenava
la feina dels fotbgrafs i en controlava les
posicions a la pista i a les tribunes.
D'acord amb les diverses necessitats, tots
els fotbgrafs podien moure's lliurement
per les posicions que la seva acreditació
els assignava (pista, tribuna de premsa o
tribuna de públic). Conseqüentment, com

que durant la competició no podien sortir
d'aquestes posicions, tenien al seu servei
els missatgers interiors de fotografia, que
s'encarregaven de recollir els rodets
utilitzats i traslladar-10s al responsable de
trametre'ls al CPP, on eren revelats.

Redacció
El redactor en cap de cada unitat era el
responsable de controlar la tasca dels
repbrters del centre de premsa (els
redactors) i d'ordenar i supervisar la
informació en els quatre idiomes oficials
dels Jocs. En la majoria dels casos, els
traductors compartien la mateixa
instal-laci6que els redactors.
Els redactors acudien a la pista, a la zona
mixta o a la tribuna de personalitats per
recollir entrevistes breus, resumien les
declaracions de les conferencies de
premsa, redactaven les noticies que
aportaven dades i precisions sobre el
desenvolupament de la competició i
elaboraven crbniques i resums de la

jornada esportiva. Per a fer aquesta tasca,
tenien l'assessorament tbcnic d'un
especialista o d'un estadístic, experts en
l'esport.
Tot aquest material era tram& al CPP per
ser difós a través de 1'Agencia Olímpica.

Resultats
El responsable de l'edició i la distribució
dels resultats s'ocupava del centre de
reprografia. La tasca principal que li
corresponia era establir les prioritats
&emissió que aconsellava la dinamica de
la competició, i assegurar que els
voluntaris distrib-sin als mitjans de
comunicació les cbpies a la tribuna de
premsa i a la sala de treball, així com a la
tribuna &autoritats.
Tots els serveis que oferien els 46 centres de
premsa van funcionar correctament en el
transcurs dels Jocs. Perd, potser, el que més
va impactar i el que més van utilitzar els
representants dels mitjans acreditats va ser

1.5314

Els representan& & la
premsa grBfiC0
com taven amb unes
poSi50ns apceifiuaper
a ells, segons la seva
acreditadd, en tdtasmm
de l a instal.hdons
(I, Estadi Olimpic;2,
Piscina Bernat pico mel^
3, Tennis & la Vall
d9Hebmn,i 4, Palau
d'Esports de Badalona).

Pemnai i capaeitatdels centres
de premsa per esports

I

PersMlal

Unitat

AR

Camp de Tir amb Arc

AT

EstadiOlímpic

~oaicions
tribuna
Pupitre
Cadira
Total

Salatreball

Sala enimvistes

25

80

72

152

42

44

207

1.000

000

1.800

300

350

BA

Estadi de Beisbol de Viladecans

27

40

75

115

32

43

BA

Estadi de Beisbol de I'Hosdtalet

33

100

94

194

52

60

BB

Palau d'Esports de Badalona

69

300

260

560

BM

Pavell6de la Mar Bella

31

48

77

125

BO

Pavell6Club Joventut Badalona

47

154

208

362

100

171

CA

Canal Olímpic de Castelldefels

32

124

128

252

67

70

CA

Parc del Segre de la Seu @Urgell

23

40

48

88

48

50

CY

VelWmrn

48

128

122

250

90

90

CY

Circu%de Ciclisme de VA-17

24

84

204

288

60

60

CY

Circunde Ciclisme de Sant Sadurní

14

100

117

217

64

64

38

100

140

240

72

75

KUMP Real Club de Polo
EQ

Centre d'Hípica del MontanyB

30

40

40

40

30

FB

Estadi del FC Barcelona

31

132

294

426

144

90

FB

Estadi Luis Casanova de ValWia

25

178

164

342

100

128

FB

Estadi dei RCD Esmnyol

20

150

150

3M)

84

124

23

76

75

151

64

76

22

72

92

164

64

60

FEiMP Palau de h Metal-lúrgia

36

72

78

150

32

32
135

FB
FB

la Romaredade Zmgoza
Estadi de la Nova Creu Aita de Sabadell

GY

PalauSantJdi

81

304

245

549

156

GY

Palaud'EsportsdeBarcelona

27

170

82

252

16

HB

Palau dlEsports de oranollen

37

88

170

258

60

89

HB

PalauSantJordf

81

304

245

549

156

135

HO

Estadi dlHoquei de Tenassa

32

128

124

252

60

72

JU

PalauBlaugrana

48

75

96

171

80

90

MP

Estadi Pau Negre

4

50

50

RO

Estany de üanyoles

SWMP Camp de TKOtimpicde Mollet

34

90

128

218

80

70

46

98

50

148

60

289
140

SWiMP Piscines Bernat PicMeil

83

260

384

644

240

SW

Piscinade Montjuk (salts detrampoli)

53

64

60

124

64

80

SW

P i n a de Montjuk (waterpolo)

53

36

76

112

64

80

TE

Tennis de la Vall d'Hebmn

58

196

121

317

144

120

TT

Polis~ortiuE&d6 del Nord

40

80

78

158

56

63

VB

PalauSantJordi

81

304

150

454

156

135

VB

Pavell6de la Vall d'Uebm

16

36

45

48

VB

Palau d'Espats de Barcelona

27

170

WL

Pavell6 L'Esmva Industrial

33

150

RH

Palau Blaugrana

48

RH

PavelM dlEsports de Reus

17

RH

Pavell6de I'Ateneu de Sant Sadurní

RH

Pavell6del Club PatlVic

PE

Pavell6de la Vall d'Hebmn

81

60

170

16

84

234

64

140

75

96

171

80

101

28

36

64

44

36

18

24

40

64

64

64

18

24

36

60

36

36

6 0 6 0

80

48

9

Vila de la Vall d'Hebron

19

100

Vila de MontiaalB

37

180

Wla Olfmpica
22
40
133
Per a cada esport s'especiiiquem les unitats on es va desenvoluparla mpetici6. No es donen,doncs. els totals perque les unitats
on es va practicar m6s d'un esport aparelxenamb les dades wrresponemts a cada un @#s.

el sistema AMIC, que va atendre prop de 8
milions de consultes (35 milions referides a
resultats i notícies i 1,2 milions referides a
les biografies, entre d'altres). Tant el CPP
com la Vila Olímpica van registrar els
índexs més alts de consultes, que
s'acostaven en cada cas a les 80.000 &&ries.

Prop de 3.500 milions de persones (quasi
tres quartes parts de la població mundial)
van veure en algun moment, a través de la
televisió, imatges dels Jocs del 1992. Aixb
va ser possible gracies als 7.951
representants dels mitjans de comunicació
d'arreu del món que es van acreditar a
Barcelona'92, i gracies als 3.337
professionals que van treballar per a la
mdio-televisió Olimpica i que van
assegurar la cobertura en directe de tots
eis esports oiímpics-amb l'excepció
només d'unes poques proves
preliminars-, amb un total de 2.800 hores
de producció d'imatges en directe.

Aquestes xifres, que constitueixen
veritables rhcords de producció i
d'audiBncia, demostren per elles mateixes
l'absoluta transcendhncia de la televisió
per a la difusió de I'olimpisme; d'altra
banda, posen de manifest l'extraordinhria
complexitat organitzativa que genera la
necessitat d'assegurar tantes hores
d'emissió, des de tantes instal-lacionsi per
a tants esports, i cap a tants paikos del
món.

Ii 2

El sen al internacional
de mLotelevisió va

Centre Internacional de
RMio i Televisió (I)
i a Ics mateixes
instal.lacions (2).
3

Per al seguiment & les
proves & vela, es van
incorporar a la proa dcIs
vaixelis de seguiment
unes erimercs que oferien
imatges sense vibració
grdeies al sistema
Wescam

El projecte: de I'ORTJO
al naixement de RT0'92
En el cas de Barcelona, ja s'havia previst
de bon comen~amentque als diversos
factors de complexitat (increment del
nombre d'esports, de proves i d'hores
d'emissió) caldria afegir-hi la necessitat
d'incorporar els darrers avenqos
tecnolbgics. Tenint en compte tots aquests
factors, ja des de 1'Bpoca de la
Candidatura es va pensar que caldria
crear un organisme que s'ocupés de la

4

8

La realització de les
imatges de nataei6 va
inco omr, per primera
veg& m ~ e r i s c ~ i
permetia o erirpl no
&sdedinsides&fom
de I'aigua

5

Una de les innovacions
tecnoldgiquesen la
realitznei6 televisiva deis
jocs va ser la
ineorpo~ci6& les
d m e m d'ci
estabilitz& grro-zoom.

cobertura del senyal internacional de
radio i televisió. Així, les diverses cadenes
de radio i televisi6 espanyoles que hi
havia en aquell moment, particularment la
radio i la televisi6 públiques, van ser
convidades a participar-hi.

6

La realitzaci6 telmlsiva
de la nataci6
sincronitzada i el
waterpolo també va ser
innovadom-es van
utilitzar microcdmem
subaqdti ucs accionades
per c o n t J m o t .

El primer informe en quk es plantejaven
els requisits mínims per assegurar la
cobertura informativa dels Jocs definia ja
clarament els objectius d'aquest
organisme: <<La
tasca fonamental de
170rganismede Radio i Televisió per als
Jocs Olímpics (ORTJO) ser3 la producció
del senyal internacional dels Jocs
Oíímpics; com a tasca secundhria, tindra
la missió d'ajudar els organismes de radio
i televisió participants en la realització
dels programes unilaterals respectius.,
La necessitat de garantir que el senyal
internacional es realitzés d'una manera
objectiva i imparcial va ser un dels factors
decisius per crear I'ORTJO, en lloc de
recórrer a una organització de radiotelevisió ja existent --com havien fet

anteriorment tots els altres comitks
organitzadors de jocs olímpics. De la
mateixa manera, es va prendre la decisió
de no aprofitar el centre de producció de
Radio-Televisió Espanyola (RTVE) a
Sant Cugat o el de la Corporació Catalana
de Radio i Televisió (CCRTV) a Sant
Joan Despí, sinó de crear un Centre
Internacional de Radio i Televisió
(CIRTV), concebut expressament per a
l'esdeveniment, en qui3 no s'haguessin de
produir simultaniament altres programes.
La possibilitat de disposar d'espais
suficients a la zona de Montjufc va
permetre d'instal-lar-hiel CIRTV,
com un dels elements del gran Centre
dels Mitjans de Comunicació, de qub
també formava part el Centre Principal
de Premsa.

Així va néixer, el 28 de gener de 1988,
l'organisme de Radio i Televisi6
Barcelona'92 (ORTBY92),que més
endavant va ser denominat definitivament
Radio-televisió 01ímpica792(RT0792).

1

A la visera de I'Estodi
Olímpic s41 va instal-lar
un monorail pel qual
arria, acciona& per
control remoc una
cdmem que oferia,& de
35 m d'altum, un insdlit i
espectacular enfoc zenital
de les cumes de 100 m
lliures i 110 m ranques:

I

Mitjans i recursos de RT0'92

RT0'92 va contractar i administrar els
mitjans de producció i els recursos
humans necessaris per assegurar l'bxit en
tres grans camps: la infrastructura a les
unitats de competició, el CIRTV i les
telecomunicacions.
En el capítol dels recursos humans,
inicialment es van signar contractes amb
RTVE, amb la CCRTV i amb la Unió
Europea de Radio-difusió (UER) --que
agrupa les principals cadenes europees-;
en aquests contractes s'establia la cessió
de serveis i de mitjans tbcnics d'aquests
organismes a RT0'92, que n'assumia la
direcció.
Posteriorment, es va arribar a acords amb
altres cadenes d'arreu del món, com la
NBC nord-americana o I'Instituto Cubano
de Radio y Televisión (ICRTV), amb la
qual cosa RT0'92 esdevenia un
organisnrz plenament internacional,
enriquit per la pluralitat cultural i per la
posada en comú de diversos criteris de
treball.
Finalment, durant el període dels Jocs,
van ser 3.083 els membres del personal
especialitzat en radio i televisió que van
treballar per a RT0'92, als quals cal afegir
les 254 persones que van treballar també
en la producció en rbgim de serveis
contractats.
Pel que fa al capítol dels mitjans de
producció, les previsions inicials es van
superar impliament. S'havia previst que
caldria utilitzar unes 200 c h e r e s , per6
finalment se'n van utilitzar 500 de fixes i
200 més entre &meres ENG (cd'espatlla~),
automatiques,de control remot i
especials. Aquestes c h e r e s es van
distribuir a raó d'entre 5 i 45 a cada seu de
competició (comptant-hi també els
circuits de marxa, de marató i de
ciclisme), segons la importancia de les
proves que hi tenien lloc.
L'Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi van
ser les úniques seus que van disposar
d'instal-lacionspermanents de radio i
televisió. Les altres seus de competició es
van cobrir amb més de 50 unitats mbbils,
que majoritariament van ser cedides per
RTVE (15), per la CCRTV (4) i per
diversos organismes de la UER (19): BBC
(la cadena britanica), RAI (italiana),
TF3 (francesa), ARDISWF i ZDF
(alemanyes), SVT (sueca), etc. Els 1.200
especialistes que treballaven en aquestes

unitats mbbils constimen un exemple
encara més eloqüent de l'abast
internacional de RT0'92: 491 procedien
de RTVE, 130 de la CCRTV, 513 de la
UER, 41 de la NBC, 17 de I'ICRTV i 8
d'altres organismes.
D'altra banda, RT0'92 va aportar
també solucions noves i diverses que
asseguraven la qualitat de les
transmissionsi la tasca dels radiodifusors,
les quals es van aplicar per primer cop en
un esdeveniment de les característiques
dels Jocs de BarcelonaY92.
La utilització generalitzada de la
tecnologia digital va permetre de millorar
substancialment la qualitat de les imatges,
perd també i sobretot- assegurar que
l'enregistrament de les 2.800 hores de
senyal internacional no es deteriorés amb
el pas del temps, per més que es reproduís
diverses vegades. Pel que fa a la producció
dels esports, es van utilitzar unes cimeres
que permetien més expressivitat d'imatge,
cosa que va fer possible aconseguirplans
inbdits de l'esfors dels esportistes. Es el
cas, per exemple, de les cameres
submarines o de les cimeres especials
operades per control remot.

I EI senyal internacional dels Jocs
La funció principal de RT0'92, tal com ho
reconeixien els seus estatuts fundacionals,
consistia a produir i distribuir el senyal
internacional dels Jocs de Barcelona'92,
que per primera vegada en la histbria
preveia cobrir en directe tots els esports
del programa oficial de la competició
(amb l'excepció, només, d'algunes proves
preliminars).
A Barcelona, aquest senyal, a més de les
imatges en directe, incloia les repeticions,
la &mera lenta i els grafics amb
informació sobre llistes de sortida, dorsals,
noms dels competidors, banderes i
abreviatures dels pafsos, resultats i
rbcords mundials i olímpics.
D'acord amb el que exigia l'edició del
1987 de la Carta Olímpica, totes aquestes
dades s'expressaven en caracters ílatins; el
grafisme creat per RT0'92 va ser molt
acceptat per les cadenes de televisió
d'arreu del món; sols la cadena nordamericana NBC va incorporar un grafisme
propi - q u e substitu'ia el de RT0'92- en
les seves transmissions. El senyal de vídeo
es va realitzar en sistema PAL amb 625
línies de definició. Pel que fa al senyal de
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El pod de la Uni6 Europea de RBdio-difusiestava format per les cadenes segats:

mm

BRT@%ica), NOS
Baixos). RTA (AlNa), TSR (Rússia), N 3 i NE.
0 No s'instai4aven unitats mbbils.

1

Lrnitat mbbil de la
televisió noruega
2

Per al seguiment televisiu
de les proves de mama i
de marató, i també
d'algunes de les proves
atl2tiques celebrades a
IYEstadiOlím Ic, es van
utilitzar vehicL elictria
3

Les rovesde rem,
celefrades a I'estany de
Banyoles, van ser
enregistrades, entre
d'altres, amb utmeres
situ& en embarcadom

rhdio, era independent del que es produfa
per a la televisió, ja que consistia en el so
d'ambient.

I La personalització de la cobertura

Per defició, el senyal internacional ha de
ser objectiu. Aixb vol dir que no pot
centrar l'interks en determinats
esportistes d'un país en concret, sinó que,
d'acord amb la importhncia que la
mateixa competició estableix, ha
d'informar dels esdeveniments amb la
imparcialitat que requereix una audibncia
internacional. Per aquesta raó, unes
quantes cadenes de televisió van utilitzar
el senyal internacional en combinació amb
la cobertura unilateral realitzada per elles
mateixes, cosa que els permetia
d'informar des de I'bptica més adequada
als interessos de la seva audiencia.

La producció de les imatges que es poden
veure a les pantalles de televisió de
qualsevol racó de món comenqa,
lbgicament, a la unitat on es duu a terme
la prova retransmesa. Perqui: aixb sigui
possible, cal disposar, a la mateixa unitat,
d'un equip nombrós i variat de personal:
des dels c h e r e s , situats a les zones
estrategiquesdes d'on es poden
aconseguir els millors plans, fins al
realitzador, que decideix des de la unitat
mbbil auina imatge cal inserir en cada
moment, sense oblidar els electricistes,
tkcnics de so, controladors, etc. A l'Estadi
Olímpic, per exemple, 250 persones van
arribar a treballar directament per a
RT0792.

Per tal que les cadenes que ho desitgessin
poguessin personalitzar la seva transmissió,
RT0792va aportar un seguit de mitjans i
de serveis a les més de quaranta seus de
competició i al CIRTV, i va facilitar, d'altra
banda, el transport dels senyals d'hudio i
de vídeo entre aquests punts.

Perd, al marge de la infrastructura
necesshria per a la producció del senyal
internacional, RT0792s'encarregava
també de fornir tot el material que les 140
cadenes de r&dioi televisió acreditades
podien llogar per tal de personalitzar la
prbpia cobertura. La personalització de 1%

Q

cobertura inclola tot all6 que es
considerava exclusiu de cada cadena: des
dels comentaris que acompanyaven les
imatges fins a la mescla --en els casos més
complexos-de les imatges del senyal
internacional amb les d'altres cimeres que
la cadena interessada havia instalalat a les
plataformes proporcionades per RT0'92
amb aquest fi. Normalment, aixb
implicava que la cadena havia de despla~ar
una unitat m6bil prbpia al compound de
la mateixa unitat esportiva.

Posicions de comentarista

diverses cadenes estaven situats en una
zona d'bpthna visibiiitat. Cada posició
estava equipada amb una taula, tres cadires,
una unitat de comentarista, dos auriculars i
dos micrbfons, un monitor de televisió que
rebia imatges de la competició en curs i de
les que tenien lloc simulthiament a altres
seus i, finalment, amb un nou sistema
&informació &ús exclusiu per a
comentaristes desenvolupat pel COOB'92
amb la col-laboració &IBM. Es tractava
d'un sistema informhtic de pantalla thctil,
anomenat CIS (Commentator Infomtion
System) o SIC0 (Sistema d7InformaciÓde
Comentaristes), que proporcionava dades
en temps real de les competicions mes
importants: atletisme, gimnhstica (artística i
rítmica), natació (curses i salts), ciclisme,
hipica i piragüisme (eslhlom). A més, 200
oficials d'enliag de RT0'92 &tribulen
entre els comentaristes de totes les unitats
fotodpies amb les dades més rellevants de
les competicions.

Els comentaristes que seguien i narraven el
desenvolupament de la competició per a les

En total, hi havia 1.200 posicions de
comentarista dotades amb aquest

També en aquest camp les previsions
inicials van ser ilmpliament superades:
de les 800 posicions de comentarista
disponibles a Seiil es va passar, a
Barcelona, a unes 1.500; d'altra banda,
el nombre de sol.licituds d'espai a les
plataformes de camera i als compounds
va ser igualment molt superior.
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Seus de ~ompüció
Camp de Tir amb Arc

AT

Estadi Ollmplc

AT/CYMP Curses d'exieriof
BA

Estadi de Beisbol de I'Hospitalet

BA

Estadi de Beisbol de Viladecans

BB

Palau d'Eswrts de Badalona

BM

Pavell6 de la Mar Bella

BO

Pavell6 Club Joventut Badalona

CA

Canal Olímpic de Castelldefels
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Parc del Segre de la Seu d'ürgell,

TVE

TV3

UER

NBC

ICm

Altres

24
52
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22
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PT
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1
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21
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17

17

-

54

KA

17

17
20

6

26

37
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28

28

CY

VelWmm

EQ

Real Club de Polo

30
29

29

M

Centre d'Híp~ca
del Montanya

14

14

FB

Estadis del FC BarcelonWRCDEspanyol

FB

Estadi Luis Casanovade V a l h i a

21

FB

EstadioLa Romareciade Zaragoza

21

FB

Estadi de la Nova Creu Alta de Sabadell

FE

Palau de la Metal.lúrgia

20

20
21
21

."

19

i0

23

GYiHBNB Palau Sant Jordi

44

GYNB

25

Palau dfEsportsde Barcelona

30

23
--

23

-

.16
-

R-

25
-.
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HB

Palau d'Esoorts de Granollers

37

HO

Estadi dmHoquei
deTerrassa

41

JUm<

Palau Blaugrana

36

RO

Estany de Banyoles

49

SH

Camp de Tir Olímpic de Mollet

41
36

49
23

23

SWMP

PiscinesBernat Picomell

34

34

SW

Piscina de MontjUic

48

48

TE

Tennis de la Vall dlHebron

45

45

TT

Polisportiu Estac6 del Nord

17

17

VB/PE

Pavell6 de la Vall d'Hebron

WL

PaveIM L'Espanya industrial

WR

INEFC

YA

Port Olímpic

~otal

23

23
25

25

56

58

47

47

2
491

130

513

41

17

a

1.200

'Circuit Olímpic de Marat6. Circuit de Maca, Circuit de Ciclisme de I'A-17, Circuit de Ciclisme de Sant Sadurnii Circuit de Cms.

Persoanldelesrmitatsmibils
deRTOt92

112

Les posicions de
wmentarista, w m les de
les Piscines Bernat
PlwmeN ( I ) o Ics del
Tennis de la Vail
d'Hebron (2), tenien
sempre una visi6 dptima
del terreny de 'oc i
estaven com Ltament
equipa&s. A r c a l m
serveis, wmptaven amb
un nou sistema
d'infonnació per a
comentaristes.

equipament, i unes altres 300 posicions
que tenien només enllas telefbnic; des de
les repol2ing positions, altres
comentaristes podien informar
internament a la seva cadena, per6 no a
l'audibncia. D'altra banda, al costat de les
posicions de comentarista, RT0'92 va
condicionar un total de 1.600 posicions
d'observador, des de les quals els
comentaristes que esperaven el seu torn o
que havien de trametre informació en
programes o resums posteriors també
podien seguir la competició.

Plataformes de ccimera
Com ja s'ha dit, per tal de dur a terme la
personalització de la cobertura, la cadena
interessada a fer-ho havia de desplapr a
la instal.laci6 c h e r e s prbpies. A més,
necessitava un control de realització situat
en una unitat mbbil prbpia, amb el
personal corresponent. Aixb va fer que no
fossin gaires les cadenes que poguessin
disposar dels mitjans necessaris per
personalitzar les transmissions; cap

cadena, d'altra banda, no va personalitzar
la transmissió de tots els esports, sinó
únicament la de les proves de més interbs
per a la seva audibncia. Així i tot, a
Barcelona, les sol-licituds per situar
h e r e s a les instal-lacionsvan ser molt
superiors a les d'altres cites olímpiques.
En la majoria dels casos, el criteri que es
va seguir va ser el d'ampliar les
plataformes de les chmeres del senyal
internacional per donar cabuda a les dels
radiodifusors interessats en la
personalització. La demanda, perb, va
obligar a instalelar noves plataformes a
totes les seus de competició. A 1'Estadi
Olímpic, per exemple, RT0'92 va
construir una ugbndola~sobre la cabina
principal per situar-hi una trentena de les
120 chmeres que van enregistrar la
cerimbnia d'inauguració.

Els compounds eren unes grans zones
obertes on se situaven les unitats mbbils

Seus de competicld

AR

Cemo de Tir amb Arc

Posicions de comenmisia
17

Posicionsd'obsewador
24
170

AT

Estadi Olímpic

159

BA

Estadi de Beisbol de Vltadecans

14

24

BA

Estadc de Beisbol de ospit pit al et

18

20

BB

Palau dlEsports de Badalona

67

126

BM

Paveli6de la Mar Bella

18

20

BO

Pavell6 Club Joventut Badalona

64

63

CA

Canal Olímpic de Castelldefels

40

CA

Parc del Segre de la Seu d'Urgell

22

CY

VeiMrom

53

41

CY

Circuit de Ciclisme de I'A-17

29

32

CY

Ccrcult de Ciclisme de Sant Sadurní

40

35

EONP

Real Club de Pdo

46

40
16

27

EQ

Centre d'Hiplca del Montanyh

18

FB

Estadi del FC Barcelona

66

65

FB

Estadi Luis Casanovade V&ncia

20

37

FB

Estadi dei RCD Espanyol

24

30

FB

Estadio La Romaredade Zaragoza

20

32

FB

Estadc de la Nova Creu Alta de Sabadell

24

32

FVMP

Palau de la Metal.lúrgia

30

36

GYMBNB Palau Sant Jordc

86

70

GYNB

Palau dLEspotisde Barcelona

50

56

HB

Palau d'Espotts de Granollers

27

37

HO

Estadc d'Hoqua de Terrassa (camp 1)

24

40

HO

Estadi d'Hoquei de Terrassa (camp 2)

14

20

JU

Palau Blaugrana

47

42

RO

Estany de Banyoles

51

60

SHNP

Camp de Tir Olfmpic de Mollet

23

8

SW/MP

Pkines Bemat Ptccfnell

95

75

SW

Pcscinade Monbuic (s& de hampolí)

41

40

SW

Piscina de Montlliic (watemolo)

30

24

Tennis de la Vall dZHebmn(pista central)
Tenncs de la Vall d'Hebron (Dista núm. 1)
TT

Polisportiu Estad6 del Nord

29

30

VB

Paveii6de la Vall d'Hebron

30

40

WL

Paveli6 L'EspanyaIndustrial

36

40

WR

INEFC

38

36

YA

port olímpic

24

25

Posicio118de comeniarista
a les seas de compeCci6

1

Comentaristes de d i v e m
televisions (en segon
de lluita &putada a
I ' ~ E F c ,m a m
representants de la
premsa e s d a i *ca
treballen des de fes seves
posicions a la tribuna de
pnmsa (en primer
terme).
2

Les &meres ENG
(o udYespatllaw)van ser
molt utilitzades per a la
produccid de programes
en drferit i i resums.
3

Les unitats mdbils

s'emplapmen en eh
mmpoands sihrats al
costat de la instal.laciÓ,
com en el cas del Palau
dYEsportsde Granollm

que rebien les imatges de les cameres i
produen els programes, que
posteriorment s'enviaven al CIRTV. Eren
espais dotats de tot tipus de serveis, que es
trobaven sempre molt a la vora de la
insta¡-laci6 esportiva, normalment a
l'exterior (i alguna vegada al mateix
interior).
Aquests espais estaven dissenyats de
manera que poguessin acollir les unitats
mbbils de RT0'92 i les d'altres cadenes
que haguessin sol-licitat de personalitzar
la seva transmissió des d'aquella
instal-lació.Tot i que van ser calculats i
dimensionats en cada cas segons la
demanda, RT0'92 va poder acceptar
peticions d'última hora i acollir als
compounds totes les unitats mbbils, sense
que aixb destorbés el funcionament intern
d'aquestes &rees.

Cdmeres ENG
La personalització de la transmissió que
les cadenes duien a terme mitjanqant la

instal-laci6de cimeres prbpies a les
plataformes i mitjanqant una unitat mbbil
al compound servia per a la producció de
programes en directe. Tanmateix, la
utilització de cameres ENG (Electronic
News Gathering) o &meres <<d'espatlla~
va ser un mitjh encara més utilitzat durant
els Jocs, apte per a la producció de
programes en diferit o de resums.

A diferhncia de les c h e r e s de transmissió
en directe, les b e r e s ENG no
requereixen la preskncia d'una unitat
mbbil per enviar el senyal, ja que
enregistren les imatges en una cinta que
posteriorment es fa servir per a la
producció. Per tal de garantir un
espai per a aquestes cameres a les
plataformes, abans dels Jocs, RT0'92 va
recollir i cursar les sol.licituds de les
cadenes que hi estaven interessades.
Tanmateix, totes les cadenes que havien
adquirit els drets de personalització
podien introduir c h e r e s ENG a les
instal4acions-sense tenir garantit un íloc
a les plataformes-, sempre que les

c h e r e s estiguessin degudament
acreditades.

Zones mixtes
Per personalitzar la transmissió, les
cadenes de rhdio i televisió recorrien
principalment a les entrevistes amb els
participants en els Jocs l'opinió dels quals
podia interessar més les respectives
audibncies. Aquestes entrevistes breus es
duien a terme a les zones mixtes, situades
en un lioc de pas entre els vestidors i
l'hrea de competició, just abans o just
després d'una prova.
Ja fos en directe o en diferit (a través de
c h e r e s ENG i d'enregistradores), les
diverses cadenes esperaven a la zona mixta
els esportistes que els interessava
entrevistar. Per evitar els problemes
d'aglomeració, es va establir un ordre de
prioritats: la cimera en directe de RT0'92,
la resta de cameres en directe, les radios
en directe, les &meres ENG, el cap de
redacció de la unitat i la premsa escrita.

Unilaterals pre i post
RT0'92 oferia encara una última
possibilitat de personalització de la
transmissió per a totes les cadenes que no
disposaven d'unitat mbbil. Una de les
chmeres utilitzades per RT0'92 durant la
competició es posava a la disposició -un
cop feta la reserva prbvia- de les
organitzacions que no tenien chmeres en
directe. Grhcies a aixb, aquestes podien
fer entrevistes o incloure comentaris del
loctutor davant la cimera al mateix peu
de pista, fins a cinc minuts abans de
comenqar la prova o bé fins a cinc minuts
desprks d'acabada.

I Les telecomunicacions
El senyal internacionali els senyals
personalitzats de les diverses cadenes
havien d'arribar des de la unitat mbbil on
es produyen fins al CIRTV. Per tal de
garantir la qualitat i la seguretat en la
circulació dels senyals de vídeo i d'hudio,
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Les entrevistes breus amb
els esportistes, abans i
desprls d7unaprova, es
duien a terme a les zones
mixtes, situades entre els
vestidors i 17de
com etici6, com en el cas
,a) alau Blau una ( I )
o de I9Estadi0'P;mPic(3).
2i4

Un bon sistema de
telecomunicacions em
indispensable er
tir,
que ef'sen?&
internaeionai, aixl com
els senyals d'aquelles
cedcnes ue
pemona8titaven la
transmissib7arribessin
des de les uniturs m6bils
flns al CIRTK

Diagramn de la transmissió dels
senyals de televisió
1 Estadi Olímpic
2 Centre de Comunicacions per

Sate'l.lit de Barcelona

3 Torre de Coliserola
4 Subseus

5 Resta d'unitats de competiei6 de

Barcelona

6 Sala de telecomunicacions

w

Gravadors

?T
-

Cimeres de televisi6
Xarxa de jibra dptica
directa
Xarxa de jibra dptica
alternativa

RT0'92 va dissenyar una xarxa de
contribució en cooperació amb Telefónica
i amb Retevisión.

situat a la comarca del Penedbs, des d'on
era embs cap a qualsevol punt del món.

Aquesta xarxa permetia de transportar el
senyal per dos mitjans diferents, segons el
seu origen. Per evitar els inconvenients de
la saturació de l'espectre rhdio-elhctric a
la ciutat de Barcelona, les kees de
MontjuYc (incloent-hi el CIRTV), la
Diagonal, la Vall d'Hebron i el Parc de
Mar, i també la torre de Collserola,
estaven unides per una xarxa de fibra
bptica. El senyal provinent de totes les
instal4acionssituades a les subseus es
transmetia també a la torre de Collserola,
perb en aquest cas, a través d'enllagos
microones. Tots dos sistemes estaven
duplicats amb edagos de reserva per si es
produi'a cap fallada en la xarxa principal.

I

Tal com es pot veure en el quadre adjunt,
quan el senyal havia arribat al CIRTV
podia ser transportat a través d'una altra
xarxa de fibra bptica fins al Centre de
Comunicacions per Sathlslit de Barcelona,

El Centre dels Mitjans
de Comunicació

La base d'operacions on confiui'en les
activitats dels representants de la premsa
escrita i grhfica era el Centre Principal de
Premsa (CPP). En el cas del personal de
rsdio i televisi6, era el Centre
Internacional de Rhdio i Televisió
(CIRTV). Aquests dos grans espais
constitulen, juntament amb l'hrea de
serveis comuns, situada a la plaga de
l'univers, el gran Centre dels Mitjans de
Comunicació (CMC). Dels serveis oferts
pel CMC durant els Jocs a tot el col-lectiu
dels mitjans de comunicació -i, més
específicament, del funcionament del CPP
i del CIRTV-, se" parla al volum quart
d'aquesta MEM~RIA.
El que és interessant
de veure-hi, encara que breument, és com
es va constituir aquesta aacrociutat de la
comunicacióu de gairebC100.000 m2.
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El Centn?&ls Mi ans &
Comuntcaci6 (CdC) s
dividia en una d w áe
serveis comuns i dos
grans espais (I) el Centre
Zntemacional&
Radiotelevisi6 (CIRTV)
o Internaiionnl
BroadcaatingCentre
@BC), t (2) el Centn?
Principal de Premsa
(CPP) o o Press
Centre (MPC).
3

La base d'operacions per

als representants & la
premsa escrita igrCtPca
era el CPP, pue
d' osava d
esta gran
s% & treba(;fl

4,516

AI CPP, tots els espais de
estaven situats al
E E F i r a L Enhe les
aghclcs i diaris de tot el
e n'ocupaven els
8.000 n#, hi havia
el diari nord-amerieci
"USA Today" (4) i ka
a tnctes ja oneses
A m i d i % ~ o k y o(5) i
Khhimoto (6).
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En el projecte de Candidatura ja es
preveia que, per primera vegada en la
histbria dels jocs olímpics, el CPP i el
CIRTV formarien un Únic complex situat
al recinte de la Fira de Barcelona, al peu
de Montju'ic. Per al CPP es disposava del
Palau de Congressos i el Palau Firal, i per
al CIRTV dels palaus nhm. 1'2 i 13. En
cadascun dels dos casos, l'espai disponible
s'havia de repartir entre l'espai destinat
als serveis comuns específics del col-lectiu
d'usuaris del centre (premsa escrita i
grafica, d'una banda, i radio i televisió, de
l'altra) i l'espai destinat a satisfer la
demanda de lloguer sol4icitada pels
mitjans de comunicació. Mentre que
l'espai de serveis comuns era previsible
d'entrada, l'espai de lloguer estava sotmbs
a possibles variacions d'última hora, i
efectivament va ser així.

I Espais de Noguer al CPP
El servei de lloguer d'espais i
equipaments al CPP no va comengar a

concretar-se fins al marg del 1991. Les
estimacions inicials preveien que l'espai
de lloguer per a la premsa escrita i grafica
hauria de ser d'uns 8.200 m2,per la qual
cosa es va decidir de destinar-hi tot el
Palau Firal, mentre que el Palau de
Congressos acolliria els serveis comuns. El
projecte va incloure, per primera vegada,
la realitzaci6 d'un programa informatic
pensat expressament per poder gestionar
el servei de lloguer d'espais.
La data límit per a la recepció de les
peticions en ferm dels mitjans de
comunicació d'arreu del món era el 30 de
setembre de 1991; la confirmació de cada
sol-licitud comportava el pagament
immediat del 50 % de l'import del lloguer
d'espai i de serveis. En arribar a la data
límit, les peticions van fer modificar la
previsió inicial, ja que va caldre disposar
de 12.000 m2per a espais de lloguer.
Quan van comengar les obres de
condicionament del CPP, al maig del
1992, ja s'havien adjudicat els espais

Centre de Mitjans de
Comunicació
Propietari i gestor de la
instal-laci6
Fira Oficial i Internacional de
Mostres de Barcelona
Data inauguració
1929
Distiutcies
Vila Olímpica:
5,5 krn
Residhncia del COI:
3 krn

Planta general
1 Centre Principal d'Acreditacwns

2 Centre de Serveis Comuns (CSC)
3 Centre Internacional de R a i o

i Televisió (CIRTV)
Premsa
ICPP)
5 ~ c c e i s ode
s vianants
6 Accessos rodats
7 Accessos als apafiments
soterrats
8 Sortida dJemerg2ncia
9 Area de cdrrega i descdrrega
1O Magatzems generals
4 Centre Principal de

Planta baira

Serveis del COOB'92

11 Centre Principal d'Acreditacions

i Centre dd'AtenciSals
Observadors
de magatzems generais de
logi'iica, telecomunicmions,
fotografa i serveis comuns
13 Restaurant
14 Bai
15 Cuina
16 Magatzem d'alirnentació
t P Area

Planta general

Centre Internacional de
RcWo i Televisi6 (CZRTV)
Area de recepció i informació
Magatzems de rddw i televisió
Sala de reunions
Sala de reprografia,,
Saia d'autoproreccio
Arees t2cniques d'unilaterals de
rddw i televisió
Centre Principal dc Pmnsa
(CPP)
Area de recepció i informació
Area de protocol i assist2ncia

de noguer per a
agsncies internacionals

%,"'$?$cims

Altres
Espair reservats era oficines de
la Fira de ~ a r c e L n a

Planta baixa

O

1,2,314

Als

a& de lloguer del

CIR?% I- eadcnc~de

televisi6 hi tenien els centres
&pr&ccid dek seus
programes, sovint amb
platós des d'on informaven
a seva audihcia. La cadena
que disposava de més
em la nord-arnericana?fC
(2); e1 Jap6 va ser un dels
parsos qut va
l a p r més
mitja* com ho
osnen
els estudis de la TBS (1 i 3)
o de la FNN (4).
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sol-licitats pels diversos mitjans, que
havien satisfet, al seu tom, els t r h i t s
administratius indispensables. Abans de
l'obertura del CPP, concretament el dia
11 de juliol, tot estava a punt, i durant els
Jocs el lloguer d'espais i serveis va
continuar funcionant i va poder atendre
totes les demandes d'última hora.

I Espais de noguer al CIRTV
Com en el cas del CPP, la confirmació de
les reserves de lloguer d'espai va obligar a
ampliar la previsió inicial de la superfície
total del CIRTV (35.000 mZ)fins a
45.000 m2, el doble del que havia ocupat el
mateix centre a Seül. Els espais de lloguer
i els de serveis comuns quedaven repartits
entre els tres palaus (núms. 1,2 i 13) de
qu8 es disposava.
El condicionament dels tres palaus va
comenpr tot just deu mesos abans de
l'inici dels Jocs, i va acabar el mateix dia
de l'obertura oficial del CIRTV, el dia 1

de juliol. Un mes abans, les oficines de
RT0'92 i tot l'equip hum2 que hi
treballava s'hi van traslladar.

4. L'adequacib dels escena-'-

1

.

La capacitat de les Piscines
Bernat Picornell va ser
ampliada amb unes grades
provisionab de 7.500
seients. Les seves gram
dimensions i el fort pendent
produitper la seva algada
van fer que la instal.Iaci6
fos molt espectacular.

I L'adequació dels escenaris
Les diferencies (arquitectbniques,de
distribució d'espais, de xarxes bhsiques i
fins i tot d'irnatge i senyalització) entre les
condicions ordinaries &utilitzacióde les
diverses instal-lacionsi les necessitats
generades per la celebració dels Jocs
Olímpics, van donar lloc al projecte de
condicionament olímpic destinat a
l'adequació dels escenaris. Aquest
projecte era molt ampli, ja que englobava
el condicionament de 43 unitats de
competició, 44 unitats d'entrenament, 19
zones residencials (viles, hotels i vaixells),
34 centres de suport i 17 centres de serveis
(hospitals, centres d'acreditació,
acolliment, etc.).
Les instal4acions de nova planta es van
construir tenint en compte la seva
reutilització posterior, tot i que calia
adequar-les sobretot als usos
estrictament ohpics. Pel que fa a la resta
d'unitats, es tractava igualment d'adequar
els diversos espais a les exigkncies
específiques de les activitats que hi
tindrien lloc durant els Jocs i a les
necessitats dels diferents col.lectius que hi
participarien: la premsa escrita i graca, la
radio-televisió,els esportistes, el públic,
les personalitats, etc.

en qub l'esfors que s'hi va fer va ser més
gran pel fet que s'havia d'habiiitar un
mateix escenari per a practiques
esportives ben diferents.
Per tant, en aquest projecte de
condicionament calia concretar totes i
cadascuna de les exigbncies específiques
dels diversos col.lectius, tant pel que fa als
espais com pel que fa a les infrastructures
tecnolbgiques, la televisió per cable, les
xarxes informitiques i elbctriques o l'aire
condicionat.

l

Les etapes del condicionament
oiímpic

En aquest projecte de condicionament cal
distingir dues fases ben diferenciades. En
una primera fase (en la qual hi van
intervenir les divisions d'Esports, Premsa,
RTO, Tecnologia, Entrades, etc.) es van
distribuir els espais d'acord amb l'ús
funcional i les necessitats estimades per a
cada tipus d'usuari, i, en una segona fase,
es va fer la distribució interna detallada de
cadascun d'aquests grans espais, també
d'acord amb els col.lectius que els haurien
d'utilitzar. Aquestes dues fases es van dur
a terme entre la tardor del 1989 i el mes
de juny del 1991.

Quant a les unitats de competició, els
espais destinats a la prhctica esportiva es
van adaptar a les exigbncies de les
federacions internacionals, mentre que
per als espais destinats als mitjans de
comunicació es van seguir els criteris
fixats pel COI referents als requisits
mínims per a la cobertura escrita,
fotogrtdica i electrhica dels Jocs.

Ja al comensament de la segona fase, es
va convocar un concurs per adjudicar els
diversos projectes a les empreses
interessades, concurs per mitja del qual es
van escoliir quatre enginyeries i un estudi
&arquitectura i enginyeria. A cadascuna
de les empreses seleccionades, se'ls va
lliurar la documentació necessbia per
elaborar el projecte finaL En aquest
període, va ser imprescindible el dihleg
entre totes les parts implicades en cada
projecte de condicionament,i,per tant, els
responsables, els usuaris i els autors dels
diversos projectes van participar-hi
activament. Els projectes van ser
definitivament formalitzats entre l'octubre
i el desembre del 1991.

L'aplicació d'aquestes directrius va ser la
base per al condicionament de totes les
unitats. D'altra banda, calia tenir en
compte que algunes d'aquestes
instal-lacions habitualment no
s'utilitzaven amb una finalitat esportiva,
com era el cas del Polisportiu Estació del
Nord; d'altres s'utilitzaven per a la
practica d'esports diferents dels que hi
van tenir lloc durant els Jocs, i d'altres
havien de preveure la celebració de
competicions de més d'un esport, com per
exemple el Palau &Esports de Barcelona,

Una taula d'aprovació dels projectes,
integrada per les parts que havien
intervingut en el procés, es va encarregar
de donar-10s el vist-i-plau. En aquesta
darrera fase d'integració i en l'acte formal
d'aprovació van tenir-hi un protagonisme
especial els representants dels projectes
implicats i els caps de les unitats o els seus
adjunts. La Divisió de Construcció es va
fer c w e c de coordinar tots els projectes.
Al final del gener del 1992, després de
quaranta dies de feina molt intensa, ja
s'havien aprovat tots els projectes.

Atesa l'envergadura que tenien els
projectes de condicionament de les viles,
del Centre Principal de Premsa (CPP) i
del Centre Internacional de Rhdio i
Televisió (CIRTV), se'n van fer carrec les
divisions respectives, tal com s'explica en
els capítols corresponents.

I Abast del projecte
Les intervencions bisiques del
condicionament olímpic comprenien
aspectes tan diversos com l'arquitectura,
la instal-laci6elbctrica i mechnica, la
informhtica,les telecomunicacions,la
radio-televisi6 i la imatge de les
instal4acions.
Una mostra de l'envergadura d'aquestes
intervencions és el volum de materials que
s'hi van utilitzar. Entre els més
significatius, cal destacar 400 cabines
prefabricades (amb una superfície de
6.300 m2), 160 tendes (amb una superfície
total de 30.000 m2), 1.300 quioscos (amb
una superfície global de 11.700 m2), 90.000
seients per ampliar la capacitat de públic a
les instal-lacions,75 km de tanques, 2.792
pupitres per a la premsa i 1.688 per a
RT0'92, equipaments de reforqament de
la il.luminaci6 (4.500 kW), 160 generadors
(57.865 kVa), el Sistema d'Alimentaci6
Ininterrompuda ( S N , 3.600 kVa), aire
condicionat (18.000.000 de frigories, que
equivalen a quatre vegades la potbncia de

l'aire condicionat instal-latal Palau Sant
Jordi), 900 km de cable, 10.500 taules,
25.000 cadires, 3.500 butaques, 20.000
armaris, 5.000 papereres, 1.080 sanitaris
quimics i 132 cabines de traducció
simultania.
Durant tot el procés d'elaboració dels
projectes va ser molt important el control
dels pressupostos. Es van assumir
exigbncies d'acord amb les despeses i es
van assumir despeses segons les
necessitats imprescindibles,en un procés
complex en qu&,un cop aprovats els
projectes i tancats els pressupostos,
aquests es van ajustar a les previsions (en
uns percentatges molt elevats).
El pressupost general destinat al
condicionament de les instal-lacions
esportives i dels centres de suport va ser
de 8.680 milions de pessetes,
dels quals 7.355 milions van ser per a
les primeres, i 1.325 milions, per als
segons.
Les intervencions basiques en el terreny
de l'arquitectura van consistir en
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El Camp d7Hoqueide
T e m s a va ser una de les
instal-lacionsque requeriren
un w n d i c i o ~ m e nmés
t
ampli, tant del terreny de joc
com de I'entom. A la
i1-lustració,moment del
desplegamentfinal de la
gespa arhpcial.
2

El Pavelló de la VaN
d9Hebron,una construcció
de nova planta de reconegut
d r i t ar itectdniq durant
l'etapa ~condidonament.
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L'adequació dcls esmaris
va eri ir insta1 1
90.008 seients dcs nats a
l'ampliació de la cnpacitat
per a wpec&&r~ i més de
4.000 pupitrcs r a la
premsa i RTO&.

"JmPde

l'ampliació i la distribució dels espais per
atendre les necessitats funcionals, en el
tancament deis recintes i en l'ordenació
de les circulacions.
Es van utilitzar veles i mbduls prefabricats
per ampliar eis espais, es van instalalar
quioscos per als concessionarisi per als
serveis de l'organització, es van crear espais
d'ombra en els recintes oberts i es van
tancar els recintes amb una doble tanca,
una de perimetral i una altra d'interior.
Quant a la distribució dels espais, es van
crear sales thcniques (destinades a rhdio,
televisió, control de so, seguretat,
informhtica, marcadors,
telecomunicacions, comentaristes, etc.) i
espais destinats a l'organització i als
diversos col.lectius d'usuaris. Es va
ampliar la capacitat de públic d'algunes
instal4acions rnitjanqant grades
provisionals, es van instal-lar pupitres per
a la premsa i per a RTO, i sanitaris
químics ailí on era necessari, i es van
moblar les diverses sales.

A totes les unitats es va instal-lar una
doble alimentació elkctrica, de companyiagrup electrogen o de grup electrogen-grup
electrogen. A més, totes les unitats van
estar equipades amb una xarxa de
distribució elhctrica i amb conduccions per
atendre les necessitats tecnolbgiques de
comunicacions,el tractament de la
informació, etc. Aquesta xarxa de
distribució va disposar també &elements
de control, particularment del SAI, que
garantien la ininterrupció de l'energia. Per
cobrir les necessitats en els camps de la
inform&tica,les telecomunicacions i la
radio-televisió, es van instal-lar anells
principals, derivacions, xarxes de
distribució i terminals.
Altres tasques de condicionament o h p i c
van consistir en la senyalització de les
unitats d'acord amb els criteris d'imatge
establerts, i en l'ampliació o la dotació
d'equips d'extinci6 d'incendis i d'aire
condicionat. A més, s'hi van dur a terme
tasques de jardineria per embellir
l'entorn.

Part osterior de les Mdes
insfafladesa ~ a n v o per
k
amb I'aplicaa6 &I look .
olímpic que unifonnava i
embellia les Instal.lacions.
3

Vista de les gra&
provisionals del Real Club
de Polo.

Visto de ~ ~ a m p ~ i adel
ció
Velddrom d'Horta amb una
grada provisional hkprop de
tres mil seients
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La i/-luminati6 & divmes
instal~lacionsva ser
reforpda per millomr h
vwibilitat i facilitar les
retmmsmznrlo~~~
televisiv~
7,819

Es van utilitzar 160 carpes
(amb una
erffde de poc
mis 30% d)per
ampliar e l s a is i
s9instai-/ a r n
quiosfos
(amb una supnJrcie&
I l . 700 d)per als
concmionaris i per als

E300
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Totes les insral-Iacions
com taren amb una xarxa
ism'buci6 eI.?ctrica i
wnaúcdons per atendre les
neemitats teawI&giques
d'infodtica i comunicaci6.
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I La contractació
La contractació va ser, indubtablement,
un dels capítols clau en el procés de
condicionament oiímpic. Es va iniciar un
any abans dels Jocs, fins i tot abans
d'acabar-ne els diversos projectes i, per
tant, quan encara no se'n coneixia la
magnitud exacta.
El COOB'92 va actuar-hi com a
contractista principal; es va optar per
aquesta modalitat ja que es va creure que
era la més convenient per a un projecte
d'aquestes característiques, en el qual la
previsió d'una possible introducció de
canvis d'última hora -tal com va
succeir- i la necessitat ineludible
d'acabar els treballs en una data
en
inajornable podien posar el COOBY92
una situació &especial vulnerabilitat.
Per al subministrament i les tasques de
muntatge --dos apartats crítics que calia
assegurar amb el temps suficient a causa
de la gran demanda, a vegades generada
pel mateix COOB'92-, es van establir

contractes marc entre la tardor del 1990i
la primavera del 1991. Mitjanpnt concurs,
es va adjudicar el muntatge de les grades a
tres provei'dors,i les veles, els quioscos,
les mampares, els elements de
senyalització, les tanques, els contenidors,
els pupitres i els sanitaris químics, a un
provei'dor per a cada especialitat.
D'aquesta manera es va poder treballar
amb previsions globals i sobre uns preus
unitaris.
Finalment, es va signar un conveni amb
nou instal-ladors,que es va fer extensiu al
condicionament i al manteniment durant
els Jocs. L'import d'aquests contractes
representava el 40 % del pressupost;
l'altre 60 %, destinat a petita obra civil, es
va distribuir entre diversos industrials.
Aquesta flexibilitat de contractació,
necessaris per les raons exposades
anteriorment, va fer que a cada unitat hi
treballessin una mitjana de quinze
industrials.
Així doncs, amb aquestes previsions
específiques per a cada aspecte de les

tasques de condicionament (l'establiment
dels contractes marc per cobrir els
elements basics, i la flexibilitat de
contractació per a activitats i instal-lacions
a partir d'una llista d'industrials
seleccionats ¿'acord amb la seva capacitat
i el seu cost), es van poder assegurar les
necessitats generals i tots els
subministraments, i es va poder garantir al
COOB'92 el control d'aquesta operació
tan complexa.

La programació i I'execució
del condicionament
La intervenció simulthnia en moltes seus,
la concatenació de les activitats i el curt
termini de temps de qui: es disposava per
executar els treballs -excepte en el cas de
les instal-lacionsconstniides pel
COOBY92-, ja que els propietaris van
cedir les instal-lacionsentre el 22 d'abril i
el 15 de juny, van exigir un mbtode precís
i puntual, amb informació en temps real i
amb un seguiment informatitzat molt

I

Distnbuc16d'espais per funcions

.

I Distribuc16Interna dels espais I equipaments per funclons
1

Requffitisglobals de les xarxes de setvets

I

Projecte de condicionament.Adjudicaci6

I

Elabofaci6del projecte de condicionamentolimpic

I Contractaci6 dels subministra&rs

I

Condicionamentper a Competlcions'91

I

Acceptacd dels projectes de condicionament

I

Execucid de les obres de condictonament olimplc

1 Desmantellament

estricte, que setmanalment informava del
progrés de les obres i que cada dia era
complementat amb explicacions directes.
Aquest seguiment informatitzat es basava
en una llista elaborada sobre un projecte
model que enumerava totes les possibles
activitats referides a hrees esthndard en el
projecte de condicionament. Aquestes
activitats es van puntuar percentualment
segons les despeses, i les respostes
-estrictament afirmatives o negativespermetien d'obtenir informació sobre les
instal.lacions acabades i l'avenq
percentual de cada obra. D'aquesta
manera es va disposar en tot moment de
les dades necesshries per intervenir en els
moments oportuns i necessaris.
Gracies a la planificació que va
caracteritzar la contractació i la
programació de les actuacions que calia
fer, I'execució va consistir a complir les
previsions, sense més entrebancs dels
esperats. Les activitats que van requerir
més atenció i més temps van ser les del

-

Etapesdel eondidonament
oI~pic

I
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1

M& de mil sanitaris quimics

van ser utilitzats per am íiar
eis serveis ermanents &is
csenaris competicici La
seva utilització responia a la
necessitat de donar servei a
les ampliaciom de capacitat
i als espais d'ús tempoml.

&

2

Un moment de la
instal.lació del tartri de
I'Estadi Olímpic
3

Tant els mdduls
prefabricats, com les carpes,
van permetre disposar
d'espais complementaris
destinats ais serveis de
I'organització en moltes
imtal.lacions.

muntatge de les grades per a
l'ampliació de la capacitat de públic
d'algunes unitats, i l'ampliació de
l'energia elbctrica.
Vint dies abans de la inauguració dels
Jocs, es van iniciar les proves de
funcionament, i una setmana abans ja
s'havia enllestit el muntatge, excepte
alguns petits detalls, a prhcticament totes
les instal-lacions.Del conjunt de les obres
de condicionament, aproximadament el
20 % no ha estat desmuntat després dels
Jocs, ja que ha quedat com a millora de
les instal-lacions.

I Els recursos humans
L'adequació dels escenaris va ser duta a
terme bbicament per les divisions
dYInfrastructuresi de Construcció. El pes
de la programació dels projectes
permanents i del condicionament va ser
per a la Divisió d'Infrastructures, mentre
que l'operació final i l'execució dels

projectes va ser responsabilitat de la
Divisió de Construcció.
El nombre d'unitats, la dispersió
d'aquestes i restret marge de temps de
qub es disposava per adequar-les a les
necessitats van exigir un augment dels
recursos humans; així, entre el gener i el
maig del 1992 es va passar de les 35
persones que hi havia inicialment a 128.
Aquests professionals procedien de les
enginyeries que havien reaiitzat els
projectes i d'algunes entitats
col.laboradores, entre d'altres; per tal de
controlar-ne el creixement, s'hi van anar
incorporant gradualment un cop
finalitzats els projectes.
L'estructura resultant d'aquesta ampliació
dels recursos humans es va organitzar
territofialment en tres hrees &actuació:
Montjulc, resta de Barcelona i subseus. A
cada unitat hi havia un encarregat de les
xarxes de serveis i un encarregat de l'obra
civil, que depenien del cap de la unitat
temtorial corresponent.

1

El projecte de gesti6 de
materials va incloure la
coordinació del
subministramentde béns,
I'emmagatzematge dels
materials, la seva distribucib
a Ics diferents unitats i
I'operació de recollida en
acabar els Jocs Els
magatzems generals del
COOB92 oferiren una
su e$&
onible de
t h w &,%tind a
I'emmagatzemat e dc la
gran diversita! materials
ue es requerewen en
i(organitzaci6 d y m
esdeveniment de les
dimensions d'uns joes
olfmpics.

&

I La logística de materials
El Departament de Logística de Materials
va assumir, principalment, tres projectes:
la gestió dels materials, les operacions
d'exportació i importació, i la distribució
dels uniformes. La gestió dels materials va
ser una operació especialment complexa a
causa de la gran varietat i diversitat dels
materials (des de material promocional,
com ara barnussos, pins, xandalls,
papereria, etc., fins a material electrbnic o
informatic, a més de tot el material
esportiu) que s'havien d'emmagatzemar,
distribuir, traslladar a les unitats, etc.
D'altra banda, les operacions
d'importació i exportació, que es
concentraren principalment en els darrers
sis mesos abans dels Jocs, van incloure
també una amplia diversitat de materials,
que s'hagueren de tractar de manera
específica.
Finalment, el control de la producció i
fabricació dels més de 50.000 uniformes
necessaris per als Jocs, va comportar
també una operació de grans dimensions.
Aquests tres aspectes s'analitzen
detalladament en aquest capítol.

I Gestió de materials
El projecte de gestió de materials va
incloure la coordinació del
subministrament de béns,
I'emmagatzematge dels materials, la
distribució d'aquests fins als llocs on
s'havien d'utilitzar en el moment oportú,
i les operacions de recollida un cop
acabats els Jocs.
En aquest projecte, els punts més
problematics van ser la planificació i la
quantificació dels materials, ja que per
poder disposar de dades concretes i no tan
sols &estimacions més o menys
aproximades calia que els altres projectes
del COOB'92 haguessin finalitzat.
El mes de juny del 1989, el Departament
de Logística va iniciar el treball d'analisi i
planificació del sistema organitzatiu i de
gestió, i al gener del 1990, es presenta a la
direcció del COOB'92 l'avantprojecte que
ja definia els trets fonamentals que
s'establirien definitivament en el projecte
de l'octubre del mateix any.
Atesa la complexitat organitzativa
d'aquesta operació (principalment deguda

a la impossibilitat de preveure amb
antelació les necessitats reals), es va
simplificar el projecte amb tres estratbgies.
En primer lloc, es va adoptar el criteri
general de transferir als subministradors
l'ernmagatzematge i la distribució dels
materials directament als llocs de
destinació, amb la intenció &estalviar les
despeses internes que se'n derivaven i les
dels recursos de gestió, i alhora per
simplificar l'operació reduint el nombre
de despla~amentsdels materials.
En segon lloc, es va encarregar a un
prestatari logístic, Danzas, SA, la gestió
dels magatzems generals i la distribució
dels materials fins a les unitats.
En tercer lloc, el COOB'92 es va
encarregar de llogar directament els
espais destinats a magatzems generals.

Planificació i gestió
dels subministraments
En el procés de determinació i
subministrament de materials
intervingueren persones i divisions
diverses, ja que eren els responsables dels
projectes qui determinaven quins i quants
materials es necessitarien i on i quan
s'havien de lliurar. Per exemple, el
projecte de transport planteja, entre altres
necessitats, la radiocomunicació de la
majoria dels vehicles de la flota amb els
punts de comandament de transports.
S'informh d'aquestes necessitats la divisió
responsable, en aquest cas la de
Telecomunicacionsi Electrbnica, que
recollí i agrupa els requisits de tots els
projectes. Aquesta divisió, un cop
analitzades les necessitats i decidits eIs
materials i l'equipament, els agrupa per
afinitats, va fer la prospecció de mercat,
sol.licit8 ofertes i decidí el prove'idor,
segons els acords de patrocini ja
establerts. El Departament de Logística hi
va intervenir per concretar amb el
provejidor els aspectes logístics dels
lliuraments (dates, llocs, embalatges, etc.)
i per donar suport administratiu.
Atbs que no es podia ajornar la
contractació fins que els espais i els serveis
haguessin quedat perfectament definits
-per les raons ja exposades en aquest
capítol-, aquest sistema de treball es
basa en els contractes marc que fixaven, a
més dels preus dels materials, els serveis
relacionats amb el lliurament, la posada
en funcionament i la recollida posterior.

A l'efecte de gestió logística i
d'inventari, els criteris de classificaci6es
van basar en la naturalesa deis materials i
es van agrupar en quatre apartats
(famíiia, subfamíiia, categoria i
subcategoria), fins a un total de 25
famíiies dividides en 106 subfamílies.
Aquesta classificaci6va ser molt Útii des
del punt de vista operatiu.

dir, des del punt de vista dels tipus de
materials. En aquest sentit, les previsions i
la realitat divergiren considerablement a
causa dels canvis introdulls en els
projectes i en la distribució per unitats.
El conjunt d'aquestes comandes va ser del
10 % I'any 1990, de1 20 % I'any 1991 i
del 70 % l'any 1992.
Per a les operacions de seguiment dels
estocs i de control pressupostari es va
elaborar un sistema informatic que
permetia dur a terme totes dues tasques
simultaniament.

Canillisi dels subministraments necessaris
es va abordar des de dos punts de vista
complementaris. D'una banda, en
l'avantprojecte del gener del 1990, el
pressupost de compres preveia un 10 %
de l'activitat per aquell any, un augment
puntual, del 20 %, durant el segon
semestre del 1991, a causa de les
CompeticionsY91,
i el 70 % restant s'havia
de realitzar en els sis primers mesos del
1992. Els percentatges reals de distribució
de l'activitat en pessetes van ser del 3 % el
1990, del 25 % el 1991 i del 72 % el 1992.

Per tal de tenir un element d'extrapolació
i comparació de les dades de Los Angeles
i Seiil, es va establir una proporció entre
els metres quadrats necessaris i el nombre
d'esportistes.

D'altra banda, es van analitzar les
necessitats per divisions i projectes, és a

A Los Angeles784,amb un model
centralitzat (és i! dir, poc espai de

.1
I
'1

I Superfície i tipus deis magatzems

Const~cci6 3.568 comandes (32 %)

I

Altres 2,861 comandes (26 %
' )

I

Adm1nistraci6i finances 1.442 comandes (13 %)

I

Viles 1.253wmandes (11 %)

I

Telecomunicacionsi electrbnica 783 comandes (7 %)

I

Logística espomva 689 wmandes (6 56)

I

Imatgei wmunicaci6 542 comandes (5 %)

i

Comandes tramitades per les divisions
(total: 11.138)

magatzems a les unitats) en qui3 es van
utilitzar 29.230 m2 de magatzems generals
per a 6.000 esportistes, hi va haver una
proporció de 4,88 m2 per esportista. A
Seiil'88, en canvi, es va aplicar un model
descentralitzat, amb 18.000 m2 de
magatzems generals per a 8.000
esportistes, cosa que oferia una proporció
de 2'25 m2 per esportista.
Per a Barcelona, amb un model
descentralitzat m6s semblant al de Setii
que al de Los Angeles, es va considerar
una proporció de 3 m2 per esportista, una
mica superior a la de Seül, ja que
Barcelona no podia disposar de les
instal-lacionsolímpiques fins a unes dates
ja properes als Jocs, fet que obligava a
utilitzar el magatzem general com a
dipbsit de materials.
Tenint en compte com van evolucionar
aquestes necessitats, es pot dir que la
realitat va diferir forga de la previsió, tal
com queda reflectit en la taula adjunta.
Les diferkncies entre la previsió i 1'6s real

dels magatzems generals van ser una
conseqüi3ncia de la gestió dels
subministraments i de l'aplicació del
criteri que els proveldors es fessin &-rec
de Pernmagatzematge dels seus materials.
D'altra banda, les mateixes unitats , es van
dotar d'una gran capacitat
d'emmagatzematge durant les darreres
setmanes de la fase de condicionament
olímpic.
Aquestes necessitats es van cobrir amb els
locals segiients, tots de lloguer tret del de
la Font MBgica (planta baixa &una de les
seus del COOB'92): Font Magica
(250 m2);El Prat, situat a 6 km de
Barcelona (11.000 m2); Port (2.000 m2);
Zona Franca (7.000 m2), i Enher, a 10 km
de Barcelona (800 m2). El total disponible
era de 21.000 m2, el 70 % dels 30.000 m2
previstos, i se'n van utilitzar com a m b
14.500 m2, el 48 % del previst. El
moviment de mercaderies d'aquests
magatzems, en metres cúblics, va ser de
9.962 el 1991 (e1 21 % del total) i de
37.649 el 1992 (el 79 %).

Evolnd6 trimestral de les necessitats
d'espai als magatzems centrals

2
Realitat

C h p l i a previsió inicial, deguda, tal com s'ha explicat, a la gran tificulial de conBixer amb certesa les necessitats reals dels
magatzemsgenerals fins que la resta de projectes no estiguessin tancais. es va veure reduWa ja en un primer m e n t en veure's
confirmada la intenció que eis diferents subrni~listradors
assumissin I'emrnagatrematgedels sew materials.
Rnalment. I'ús deis magatzems generals encara es va veure m8s reduit ja que es va disposar dels magatzems d'algunes unitats
abans de les dates previstes.

Pel que fa als magatzems de les unitats, es
va decidir concentrar totes les necessitats
d'emmagatzematge en un magatzem per a
cada una d'eiles, sempre que el material
fos gestionat directament pel COOB'92, i
es van cedir espais a alguns proveldors
(Telefónica, Seiko, Coca-Cola, etc.) per
tal que gestionessin els seus propis
magatzems.
L'espai disponible en els magatzems de
les unitats va ser de 17.275 m2, 8.750 m2 a
les viles olímpiques i 8.525 m2 a la resta
d'unitats. La punta mhxima d'utilització
d'aquests magatzems va ser
aproximadament del 70 %.

Emmagatzematge, distribució
i transport
L'operació d'emmagatzematge i distribució
es va dividir en tres etapes. En un primer
moment, durant el 1991, es va disposar
d'uns 9.000 m2 de magatzems i se'n van
utilitzar uns 3.000 m2, bhsicarnent per a les

necessitats internes del COOB'92 i les
específiques de les Competicions'91.
Posteriorment, l'etapa de condicionament
oíímpic (al íiarg del primer semestre del
1992) va comportar un gran volum de
moviments de materials i es van utilitzar
10.300 m2 de magatzems, distrib~tsen
quatre locals. A més, es va disposar d'una
flota de vehicles de carrega, de l'empresa
Damas, SA, integrada per sis camions de
gran tonatge, quatre camions grans, set
camions petits i cinc furgonetes.
La tercera etapa s'inicih pocs dies abans
de la cerimania d'inauguració i finalitza
amb la recollida del material a cada
unitat. Aquesta etapa, en qui?la majoria
dels moviments de materials es van fer a
l'interior de les instal-lacions,va durar fins
al final dels Jocs, moment en el qual hi
hagué un augment de la logística a causa
de la recollida de tots els materials que
havien de ser retornats als magatzems del
COOB'92. Durant aquest període
s'arribh a l'ocupació miixha dels
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Equipamentutilitzat per a la gesti6
de makriai a les insíai-laeious

1,2.314

Els magatzems centrals van
dis osar d7unaJota de
v e i c ~ c de
s ctimga p d p i a A
més, durant els Jocs, cada
unitat disposava de
furgonetes pr6piesper al
trasllat de petits embalums.

magatzems generals, amb un total de
14.500 m2.
El moviment logístic va incloure 457 viatges
i 11.236 m3 transportats el 1991, i 1.615
viatges i 42.406 m3 transportats el 1992. El
total de metres cúbics transportats (53.642)
va ser més gran que la xiika total del
moviment als magatzems generals (47.611),
i la diferbncia la constituTen les mercaderies
transportades &una unitat a una altra sense
passar pels magatzems generals.

I L9organitzaeiÓa les unitats
El Departament de Logística de Materials
va preparar el sistema de gestió de
materials a les unitats i va elaborar el
manual d'operacions de la gestió física i
administrativa dels materials necessaris, i
també dels seus moviments i del control
d'estocs.
D'altra banda, s'encarregh de la planificació,
la recerca i i'aportació dels recursos humans

necessaris. Aixb va comportar la selecció i la
contractació eventual de 546 persones
(ja que no es podia disposar de voluntaris
que assumissin una feina tan llarga), que
s'integraren en els equips de cada unitat a
partir del mes de febrer del 1992, juntament
amb les 32 persones que ja treballaven en
aquest departament.
En la fase dels Jocs, aquest departament
es configurh com a Centre de Logística i
va coordinar l'execució de tres projectes:
el de carregament olimpic, el de producció
i distribució &uniformes,i el de gestió de
materials.
El Departament de Gestió de Materials
de cada unitat tenia la responsabilitat de
fer el seguiment dels subministraments
dels materials que estaven sota el control
directe del COOB'92. No totes les unitats,
perb, tenien un equip de gestió de
materials, ja que algunes (com les
d'entrenament) no ho necessitaven pel
seu volum d'activitat, i d'altres eren ateses
des d'unitats properes.

La gestió i la coordinació de les operacions
de desmantellament de les unitats va ser la
darrera activitat del Centre de Logística.
Aquesta etapa va ser la que va exigir un
esforq més gran de coordinaci6 entre els
equips de gestió de materials de les unitats,
el Centre de Logística, el Departament de
Venda &Actius i els subministradors que
havien cedit materials.

personal es va comenqar a traslladar als
seus nous llocs de treball a les unitats.
La progressiva incorporació de persones a
aquest projecte, especialment intensa
durant els mesos de juny i juliol del 1992, i
la seva formació van ser funcions
importants d'aquest departament.

I Balm$ final

I Recursos humans
El conjunt de les activitats de gestió de
materials, tret d'alguns serveis puntuals
que es van subcontractar durant els Jocs,
es va dur a terme amb 578 persones. La
distribució funcional d'aquests recursos
humans es troba reflectida en la taula
adjunta.
Durant la fase centralitzada, el
Departament de Logística va disposar dels
recursos humans següents: una persona
l'any 1989, nou persones l'any 1990 i
quinze persones l'any 1991. L'any 1992 el

La valoració del projecte és positiva, tant
pel bon servei que es va poder oferir com
pel seguiment que es va fer del moviment
del material i el control dels estocs. En aixb,
hi van infiuir la importbcia que es va donar
a la gestió de materials i el convenciment de
la necessitat d'un gran rigor.
La coordinació de la gestió dels diversos
subministramentsentre el Departament
de Logística i la d'Administració i
Finances va tenir un bon suport
informatic que va permetre fer-ne el
control pressupostari i d'estocs.

DhibuaÓ deis nmrsof,homnns de

Direotonr l adjunts

Auxiliars i administratius
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64
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Abes unitats

236
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Total

88

490

578

Viles olirnpipues
Centre logística

gestió de mateiiaia
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El áesmuntatge 1 la recollida
de materials a les unitats
-potser un dels
requerir una gran
mordinaci6 i un increment
de la scnuretat als recintes
p e r p r o f ~ i els
r actius del
COOB'92.

La subcontractació de l'emmagatzematge
i la distribució a un prestatari logístic va
ser molt positiva, ja que aquest va poder
garantir l'obtenció dels mitjans necessaris
de manera gairebé immediata i a un preu
raonable. D'altra banda, les furgonetes
gestionades pel COOB'92 i assignades a
les unitats també van ser molt Útils ja que
van alliberar capacitat de transport del
prestatari i van oferir una gran agilitat en
el cas dels transports petits.
El desmantellament i la recollida de
materials a les unitats va ser potser
l'aspecte més crític, ja que el fet que la
responsabilitat de l'operació es
prolongués fins al desmantellament va
comportar el problema del
cansament acumulat durant els Jocs.
En l'etapa de desmuntatge va ser
necessbia una bona direcció i coordinació
dels responsables de les unitats i un
augment de la seguretat per protegir els
actius que es trobaven sota la
responsabilitat del COOBY92.

I Operacions d'importació i exportació
El COOBY92va assumir la responsabilitat
de preveure i coordinar el servei de
transport internacional i de despatx
duaner de tots els materials que es van
haver d'importar o exportar amb motiu
dels Jocs.
D'una banda, hi havia les operacions que
el COOBY92o bé les seves empreses
subministradores van haver de dur a
terme per necessitats de compra a
l'estranger, i de l'altra, les importacions i
exportacions de materials dels col-lectius
que van participar en els Jocs (comitks
olímpics nacionals, federacions
internacionals, etc.). Aquests darrers
materials van constituir el que sYanomen&
carregament olímpic.
Es va assignar a Fernando Roqué
Especialidades SA, del Royal Nelloyd
Group, la categoria de prove'idor oficial
de transport internacional de
mercaderies i agent de duanes, i es va

treballar en estreta col~laboracióamb les
autoritats duaneres espanyoles per
simplificar els tramits i obtenir
exempcions aranzelaries.
Durant els anys 1990 i 1991, el COOB'92 i
els seus subministradors van fer moltes
importacions, basicament de materials
especifics de construcció, tecnolhgics i
esportius. En total es van fer 197
operacions, amb un volum i import unitari
notables.

Durant els sis mesos previs als Jocs, es van
dur a terme 987 operacions d'importació
(196 importacions definitives i 791
importacions temporals). En aquest
període, les importacions van representar
5.306 tones. A més d'aquestes operacions,
un cop acabats els Jocs es van
comptabilitzar 582 operacions
d'exportaci6, que representaren 2.841
tones (el 75 % corresponia als mitjans de
comunicació i el 25 % eren reexportacions
de materials importats temporalment pel
COOB'92 o els seus subministradors).

1

El C0OBy92va coordinar el
transport internacional i el
dcspatx duaner dels
matenkls que calia importar
o exportar per als Jocs
Armes, cavalls i
embarcacions van rebre un
tractament específic a 'ustat
als condicionaments &als.
Bona part de les
embarcacions que
participaren en les proves de
vela van ammbara Barcelona
en contenidors que van ser
h.ansportats directament des
del punt de des atx duaner
fins al port 01PmPic
2

1 L'operació prkvia als Jocs

Importacions (gener-juny1992)

Es va redactar el Manual de duanes i
transport, en el qual es detallaven els
procediments duaners del carregament
olímpic i les especificitats per a la
importació de determinats materials.
Aquest manual i les etiquetes
identificatives per al carregament olímpic
van ser tramesos al final del mes d'abril
del 1992 als responsables dels col.lectius
que participarien en els Jocs.

Usuaris d'importacions
COOB'92 i industrials
subministradors dels Jocs
Mitjans de comunicació
CON i FI
Altres col.lectius
(COI, personalitats, etc.)
Total

Núm.
541
124
263
59

Les armes i la corresponent
munició van ser
trans&wrtades al Camp de
Tzr Iím ie de Mollet en
fuXOm seguretat.
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Magatzems del provetdor
oficlaldettnn ort
internacional mercaderies
i agent de duanes

%k

4i6

Els cavalls van ser
transportats per un agent
especialitzat segons els
requeriments sanitaris er a
la importació d9anirna%
vius. La wmpetició d'hjpica
va requerir que cent
vuitanta-vuit cavalls ossin
traslladats al Real Cfub de
Polo i al Centre d7Hípicadel
Montanyl
5

La majoria de les
embarcacions procedents
d7Europavan arribar a
Barcelona amb remola.

El COOB'92, la Direcció General de
Duanes i Fernando Roqué Especialidades
SA van decidir establir un magatzem
receptor de mercaderies des d'on es va fer
el despatx de duana dels materials
importats. Quan els materials
d'importació arribaven al punt fronterer
(la Jonquera, aeroport del Prat, port de
Barcelona, terminal TIR de Barcelona i
aeroport de Girona, principalment), es
confeccionava un document de trhnsit al
magatzem duaner del COOB'92
independent del magatzem general i situat
al Polígon Industrial de la Zona Franca.
Des d'aquest magatzem, els materials es
distribuien directament als punts de
destinació corresponents i s'agilitaven els
trhmits de la documentació d'importació.
En aquest magatzem, operatiu des de 1'1
de juliol fins al 30 de setembre i amb una
superfície de 7.000 m2--de la qual es van
utilitzar 4.000 m2 en el moment de m-a
activitat-, es van rebre 7.000 tones de
mercaderies i hi van treballar 20 persones,
entre personal administratiu'i operatiu.

Per a la distribució es van utilitzar 16
vehicles de tonatge mitja i gran.
Aquesta operació d'importació es va
complicar, a més, a causa de la vaga del
transport a Fran~aque va tenir floc eis
dies anteriors als Jocs i que va col-lapsar
els accessos per carretera, les duanes i la
terminal de chrrega d'Iberia.
Afortunadament, la capacitat de reacció
de l'organització va permetre superar uns
dies inesperadament crítics.
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Lo necewitat d'unybmar

els W v e m col-lecri~~~
que
artidpam en
$organització d c ~ JOCS
s
obligd a enaprmk laro
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M&&
plarifiiabriC((db
i
dis bucib & m& de
50.000 uniformes.

I t e r i a l s de tractament específic
Les armes, els cavalls i les embarcacions
van rebre un tractament específic, ajustat
als seus condicionaments legals. Les armes
i les municions per a les proves de tir
olímpic i pentatló modem, per exemple, es
van deixar sota la custbdia de la Guhdia
Civil en arribar al país i es van transportar
al Camp de Tir de Mollet en furgons de
seguretat. En total es van moure unes 600
armes, amb les municions corresponents.
Els cavalls van ser importats per un agent
especialitzat, respectant els requisits
sanitaris per a la importació &animals
vius, i van ser traslladats directament al
Real Club de Polo i al Centre d'Hípica del
Montanyh. En total es van transportar 188
de les
cavalls. La col~laboració
administracions competents va afavorir
l'bxit d'aquesta operació.
Pel que fa a les embarcacions,les que eren
propietat dels esportistes van arribar en
contenidors que van ser transportats
directament des del punt de despatx fins
al Port Olímpic. En total es van moure
150 vaixells. Aquesta xifra, perb, no té en
compte els que van arribar en remolc (cas
de bona part dels que procedien
d'Europa) i els que l'organització va
importar directament a mitjan 1991.

Seguint la tradició ja establerta en jocs
olímpics anteriors, va caldre uniformar
diversos col.lectius: lYEquip'92,els
participants del recorregut de la torxa
olímpica, el personal de RT0'92 i els
kbitres i jutges. Aquests wl.lectius estaven
integrats per un total aproximat de 50.000
persones. Els uniformes dels participants
de les cerimbnies &inauguraciói clausura
van anar a chrrec d'Ovideo-BassatSport.
Van participar en aquest projecte les
divisions d'Imatge i Comunicació (que
s'encarregh del disseny, tal com s'explica
en el capítol 10 d'aquest volum),
Planificació i Control (que en va definir
les tipologies i en va calcular el nombre
necessari per a l'Equip'92), Esports (que
en va calcular el nombre necessari per al
col-lectiu dels hbitres i jutges) i el
Departament de Logística (que va assumir
el seguiment i el control de la fabricació i
la distribució).
Els uniformes de l'Equip'92 tenien la
finalitat d'aconseguir una identificació

fhcil del col-lectiu i oferir una imatge
homog6nia amb el look dels Jocs. Es va
limitar el nombre de models restringint-ne
les varietats perqub fossin rhpidament
reconeguts pel públic i la Familia
Olímpica, i d'acord amb les tasques que
s'havien de dur a terme. Amb aquests
criteris, es van establir tres categories
(directius, tbcnics i auxiliars) i cinc colors.
Una altra consideració a priori en aquest
projecte va ser simplificar i estandarditzar
al mMm les mides i el disseny dels
uniformes (amb poca sastreria) per
facilitar-ne la producció.
La fabricació i la distribució es va
encarregar a un operador, El Corte Inglés,
que tenia capacitat per dur a terme una
operació tan complexa com aquesta. El
COOB'92 va assumir-ne el control directe,
entre altres raons, per assegurar que es
don& l'uniforme correcte a la persona
corresponent i en el moment oportú.

Les fases d'aquesta operació van ser les
següents: disseny dels uniformes,
quantificació de les necessitats, requisits
per a la producció, assignació dels
uniformes a les persones, distribució i
tractament de les incidbncies.
En el procés de quantificació de les
necessitats, es van determinar en primer
lloc unes xifres globals d'acord amb les
primeres aproximacions del nombre total
de persones que integrarien l'organitzaci6;
en segon lloc, es van fixar les quantitats
globals per tipus d'uniforme segons els
llocs de treball; en tercer lloc, es van
calcular les quantitats per tipus i per
sexes, i, en darrer lloc, es van arribar a
fixar les quantitats per talles, tipus i sexes.
El subministrador dels uniformes volia
saber des d'un primer moment quina era
la quantificació més exacta per comenqar
a produir segons les necessitats reals.
Al final del 1990, el COOB'92, &acord
amb la base de dades dels voluntaris, va
fer estadístiques de sexes i edats, perd
sense relacionar-les amb els tipus
d'uniforme (tot i que es podien fer certes
aproximacions a partir de les previsions
del personal que es destinaria a
l'assistbncia sanithria, als conductors, etc.).

A l'estiu del 1991, i aprofitant la presbncia
a la Font Mhgica dels voluntaris que
s'havien &acreditar per a les
Competicions'91, es van prendre mides
d'aquest colslectiu integrat per 6.700

persones. Aixb dona la primera base
estadistica de mides, que s'aplica
fonamentalment als uniformes dels
auxiliars. Al %ai del 1991 es van prendre
les mides de les milpersones que formaven
part de la plantNa del COOB'92, i aquesta
informacid es va utilitzar com a base per a
la producció de la sastreria. Finalment, i
per tal de reunir les dades mes fidedignes,
al desembre del 1991 es va demanar per
carta a tots els voluntaris que fessin arribar
les seves mides.
El pro&s d'assignacid de l'uniforme a cada
persona es feia automhticament a partir de
l'adscripció de les persones als IIocs de
treball, tasca de la qual es va
respansabilitzar Planificació i Control.
Cada setmana, i despres cada dia, s'enviava
a El Corb fngl6s aqnesta informaci6.
Es va calcular que en un proces
absolutament seqüencial s'haurien
necessitat í5.000 mZde magatzem. Els
diversos centres de distribució van rebre
el material des d'un magatzem central. La

producci6 va ser esglaonada, amb la qual
cosa es va repartir aquest procks.

La distribuci6dels uniformes es va fer en
vuit punts de Barcelona i subseus, a m&
dels que es van donar durant el recorregut
de la torxa. A Barcelona, els punts de
llimament d'uniformes van ser eh següents:
El Corte Inglés (plap de Catalunya), per a
la sastreria amb un total de 9.500
uniformes Krrrats; El Clorte Ingles
(Diagonal), per a la sastreria dels tbcnies de
l'organitzadó general i esportiva, on es van
facilitar 9.200 uniformes, i el Palau d'Aifons
XIII de la Fira de Barcelona, per als
uniformes dels amiiiars, on es van ííiurar
27.000 uniformes. A la Vila Ohpica de
Banyales es van htribuir 1.600 uniformes;
a.la Vila Qiímpica de la Seu &Urgell,1.100;
a El Corte Ingl&de ValBncia, 700, a El
Corte Inglts de Saragossa, 600, i al narg de
la Gafavana de la torxa olimpiea, 11.000.
El lliurament dels uniformes es va

retardar al mhim possible per mitar
problemes de pbrdues, baixes de darrera

1

L'assignació de I'unifonne €s
feia automdticament a partir
de I'adPcri ció de cadia
persona a L lloc
treball Aixi, el color
mostassa caracteritzd
I'uniforme dels assistena
lingiibtia.
2

Els t.cnirs i auxiliars
d'esports Ilufren unifonnes
de color verd, El barret va
ser un com lement
indispensafle er a a uelles
persones que &vim (% dur a
terme la seva tasca a I'aire
lliure.
3

El blau royal va ser el color
que idatt#icd els timics i
auxiliars d'organització, el
coEIectiu m& nombrds
4

Els drbitres i jut es vestiren
unifonnes verme&
fdalment identificables

5

Els diversos tipus d'unifonne
s'adequaren a les tasques de
les quals s'havia
d'encarregar cada col-lectiu
per tal d'oferir la mlirima
comoditat.
6

La distribuci6 dels
uniformes va tenir lloc en
vuit punts de Barcelona i en
cadascuna de les subseus.

hora, etc. Aquest procés es va fer seguint
un calendari que satisfés les necessitats, el
volum de la distribució i els lliuraments
pocs dies abans dels Jocs per als col.lectius
d'hrbitres i voluntaris estrangers.
Hi va haver unes 2.500 incidbncies. Les
principals van ser degudes a altes i baixes,
canvis en l'assignació de tasques, manca
d'algunes talles i, en menor quantitat,
desperfectes, robatori o pbrdua. Sempre
es van resoldre amb el vist-i-plau del
Departament d'uniformes.
Tanmateix, el balanq final, evidentment
positiu, reflecteix el fet que potser no
haurien estat necesshies tantes distincions
de tipologia i colors segons els col.lectius,
ja que finalment la necessitat que aquests
col.lectius fossin fhcilment reconeguts pel
públic i la Família Olímpica-tot i els
avantatges d'una clara diferenciació per
funcions-probablement no ho exigia.
Igualment, hauria estat recomanable
reduir-ne la sastreria.

D'altra banda, cal destacar el gran valor
que l'uniforme va tenir per als seus
receptors, orgullosos de poder-10 lluir
durant els Jocs i de poder-10 conservar
com a record. Per aquest valor personal
que tenia l'uniforme --deixant de banda
els motius organitzatius-, va ser
especialment important resoldre les
incidbncies i satisfer les necessitats de
cadascú per no crear insatisfacció.

1

La torre & Montjui:r,&
Santiago Calatmva, s'alp
al bell mig de I'Anella
Olímpica Conshuiii amb
el suport de T e l c f 6 n i va
ser una aé les aportacions
tecnoldgiques me%rellevants
l'impuls &li Jocs &
arcelona ha deirat a la
ciutat.
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I Generalitats i evolució
I Introducció
La candidatura de Barcelona per als Jocs
del 1992 va considerar que un dels punts
clau de l'organització dels Jocs Olímpics
era l'impacte i l'estructuració de la
tecnologia. Així, l'oficina Oiímpica va
promoure l'informe Barcelona
Informatica i Telecomunciacions (BIT'92),
on s'esmentaven tots els projectes
tecnolbgics i les qüestions referents a
sistemes, televisió i electrbnica
imprescindibles per a l'organització dels
Jocs. Les propostes d'aquest informe van
ser recollides en el Dossier de
Candidatura lliurat al COI al marg del
1986 per a la seva aprovació. Una vegada
constitu'it el COOB'92, al febrer del 1987,
es va fer una primera revisió del BIT'92.
Durant l'etapa de la preparació dels Jocs,
els projectes tecnolbgics van funcionar
d'una manera forga autbnoma; en la fase
operativa, perb, tots els projectes de
tecnologia van ser integrats a l'estructura
de les unitats territorials i al CIOT
(Centre d'Informació i Operacions de
Tecnologia).

Entre l'últim trimestre del 1987 i el primer
del 1988, es va fer una primera revisió del
BIT'92 per establir clarament quins eren
els objectius i les estratbgies que calia
seguir. Així, al llarg d'aquests mesos, es
van determinar els projectes que eren
necessaris, es va definir la funcionalitat de
cadascun, es van quantificar els volums
principals que en caracteritzaven la
magnitud i s'estimaren els recursos
humans i econbmics necessaris per dur-10s
a terme. L'objectiu fonamental no era
solament aclarir les línies de treball que
calia emprendre, sinó també explicar a les
empreses del sector quines eren les
necessitats del COOB'92, per poder-ne
obtenir les millors ofertes. En aquest
sentit, s'inicih una campanya de divulgació
dels programes de tecnologia entre les
associacions empresarials, les cambres de
comerg, les associacions professionals, etc.
Un dels criteris bhsics a partir dels quals
es va fer la revisió del BIT'92 va ser
agrupar els diferents projectes, amb la
intenció de facilitar la subcontractació del
desenvolupament i la posada a punt de
tots els sistemes. Sempre, perb, la
definició dels requisits, la planificació i el
control dels projectes tecnolbgics i la

integració dels diferents sistemes
depenien de les directrius del personal de
Tecnologia del COOBY92.

L'adjudicació dels grans contractes
A partir dels objectius i les estratbgies
establertes en el Pla de Tecnologia, es va
iniciar un procés de recerca en el mercat
de tots els components necessaris. Es van
demanar ofertes per a cadascuna de les
grans iínies d'actuació i es van negociar els
<<contractes
marc>>,és a dir, les
adjudicacions de les peces més importants
del Pla, que amb el temps es concretarien
en projectes i subprojectes. Així, es va
adjudicar tot el hardware d'informhtica a
l'empresa IBM, el sofhvare de la gestió de
resultats a EDS, el de la gestió operativa a
Sema Group T & G, el de sistemes de
comunicació i informació a la Família
Olímpica a Eritel, el de gestió empresarial
a CIG, els sistemes d'edició a Rank Xerox,
els sistemes de telecomunicacions a
Telefónica, els de radiocomunicacions
fixes a Telettra, les centraletes
telefbniques a Ericsson, els sistemes de so
i imatge a Philips, el sistema internacional
d'informació als mitjans de comunicació i
els equips de transmissió a Alcatel i el
sistema ofimhtic a Apple. Tots aquests
contractes es van dur a terme al llarg del
1988 i van representar el 75 % de tot el
pressupost de tecnologia.
La participació de les empreses ofertores
es va establir en forma de patrocini, cosa
que va incrementar el grau de compromís
de cadascuna. El resultat final va
permetre disposar d'uns serveis
tecnolbgics de primera qualitat, amb una
cobertura de patrocini que va batre
rbcords amb relació a les edicions
olímpiques anteriors.

El desenvolupament del Pla de
Tecnologia
En primer lloc es van posar en marxa els
serveis de suport per a la gestió interna, és
a dir, el sistema de gestió empresarial
(comptabilitat, nbmina, compres, etc., a
partir d'un IBM AS1400), l'ofimhtica i el
disseny assistit per ordinador (CAD).
Després de l'experibncia adquirida amb el
seguiment directe dels Jocs de Seül al
setembre del 1988, es van fer les
primeres revisions dels plantejaments del
Pla, es van crear els equips de
desenvolupament i es van comengar a
generar especificacions funcionals per a
la resta de projectes.
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El disseny &ls ma&m
s'adcquava als wquisi&
esportins & 1
s dIferen&
unitats & competició.
2

El Pla Normatiu
d'lnstal-laciona @NI)
W i a el mndiaonament
tccnoIbgic & Ics unitclts
m-tori&.

El 1990,tots els projectes van tenir un fort
desenvolupament.Aquest any es van
utilitzar els primers prototipus, que van
servir per validar els requisits. El centre de
d c u l &IBM va donar suport a totes les
empreses de software per mitja d'una xarxa
de terminals, es va adjudicar a Kodak el
sistema d'acreditacions; Panasonic va ser
nomenat soci col4aborador en el
provelment d'aparells de vídeo, i Ricoh, en
el provellentd'apareiís de fax; els
instruments de pista i de cronometratge van
ser assigants a Seiko, i la pantalla gegant de
vídeo de 1'Estadi va ser adjudicada a Sony.
Paral-lelamental seguiment del
desenvolupament general de tots els
sistemes tecnolbgics, des del COOB'92 es
van emprendre el Pla Normatiu
dYOperacions
(PNO), que definia
l'estructura organitzativa que el COOB'92
havia de tenir durant eis Jocs i que incloia
el model d'operacib de la tecnologia, i el
Pla Normatiu d'Instal.lacions (PNI), que
determinava el condicionament de les
instal-lacionstecnolbgiques a les diferents
unitats.

Aquests plans, d'una importhcia cabdal
per al bon funcionament dels Jocs, preveien
la distribució de les funcions tecnolbgiques
entre les unitats i l'bbit central, en el marc
de l'organització general del COOB'92, i
concretament durant les etapes de
condicionament i operació.

El desplegament
El 1991, tota l'estructura organitzativa del
COOB'92 es va posar a prova amb les
Competicions'91. L'hea de tecnologia va
programar m6s de 100proves per a la
posada al punt dels procediments, dels
dispositius i dels equips humans i materials.
També al c o m e n v e n t del 1991, es va
posar en funcionament el primer dels dos
grans ordinadors dels Jocs: un IBM
ESl9000, el m6s modem del seu ghnere. Al
llarg del primer semestre, es van instalalar
la majoria dels sistemes de so a les noves
instal-lacionsi es van preparar les sales
thcniques per a les telecomunicacionsen
una gran part de les unitats de competició.
Es van adjudicar tamb6 els sistemes de

seguretat i de televisió per cable; amb aixó
es completaven totes les contractacions
basiques.
L'experii?nciade les CompeticionsPlva
obligar a avanqar el condicionament
d'algunes parts de les instal.lacions
tecnolbgiquesa les unitats territorials, i aixb
va implicar, en molts casos, haver de
negociar amb els propietaris de les
instal-lacionsla possibilitat d'entrar-hi abans
de la data de cessió formal al COOB'92.
Els mesos anteriors als Jocs es van dedicar
fonamentalment, d'una banda, a afinar tot
el software, a preparar els procediments
operatius i a seleccionar i formar els
equips humans necessaris per a un bon
funcionament, i, de i'altra, a instal-lartots
els equipaments necessaris, tant
informatics com de telecomunicacions i
electrbnics en general.

Poc abans dels Jocs, el COOB'92 va optar
per establir una organització

1 ase
Planificació

Eiement base
Sistema

Plantilla
Mínima per a
la planificaci6

descentralitzada en qui?cada unitat
tingués un alt grau d'autonomia funcional.
El CIOT va coordinar les operacions
territorials amb els sistemes funcionals
(telefonia, CATV, radiocomunicacions,
etc.). En total es van mobilitzar, per al
conjunt dels projectes tecnolbgics, prop de
5.500 persones.

El desmuntatge
Immediatament després de la finalització
de les competicions a les diverses unitats,
es va desmuntar el material tecnolbgic
desplegat durant els Jocs (terminals,
televisors, telkfons, faxos, fotocopiadores,
equipaments de pista, etc.), per tal de
deixar les instal-lacionsnovament
preparades per al seu Ús habitual. En
alguns casos, perb, la instal-laci6feta amb
motiu dels Jocs (com per exemple la
instal-laci6de cables, dels equips de so i
d'altres) va romandre com a part fixa de
les instal-lacions.Normalment, els equips
que van participar en la instal.lació es van
fer c k e c del desmuntatge corresponent.
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/ Les fases dels projectes tecnolbgics
L'hea de tecnologia del COOB'92 va
incloure un bon nombre de projectes
que corresponien a disciplines molt
variades. Així, inclo'ia projectes de
telecomunicacions, tant per cable com per
radio (amb diferents modalitats tant pel
que fa a la funció com a la tecnologia
emprada), projectes d'informgtica amb
múltiples funcions i diferents
equipaments, projectes d'electrbnica, so,
visió, seguretat electrbnica, etc.
La naturalesa diversa de tots aquests
projectes es reflectia en l'esquema de
progres de cadascun. Tot i aixi, perb, es
pot parlar d'una estructura generalitzada
que agrupava totes les tasques que
corresponien als diferents projectes.

La planificació

-

Comprenia el conjunt de les tasques
imprescindibles per identificar els
sistemes necessaris, fixar-ne l'abast,
Progmmci6 general deis
projectes tecnolbgics

I

Desenvolupament del projecte

I

Operació

determinar el calendari de
desenvoli~pamenti de preparació fins als
Jocs, procedir a l'assignació de la seva
execució i a la contractació de les
empreses o corporacions adients, i
comprometre uns pressupostos i unes
plantilles de personal m h e s amb qu6
portar a terme tot aquest procés.

El desenvolupament del projecte
Agrupava totes les tasques exigides per
cada projecte des de l'avantprojecte, les
tecnologies que calia emprar, el calendari
complet i els costos. També incloya el
disseny, la construcció i10 codificació, les
proves previstes i la primera acceptació en
el cas que hagués estat necesskia la
creació de nous productes/sistemes,com
va passar en tots els projectes
d'informiltica i en alguns d'electrbnica
aplicada a la competició.
Aquesta fase inclo'ia també les tasques
relatives al dimensionament exacte dels
elements necessaris per a l'operació, tant

rn

-

1

Moment &I Cam ionat
d9EuropaB d'AtLtism5
celebrat el mes d'a ost del
1991 a 19Estadi0 f i m ie.
En les ~ o m p e t i e i o n s ~ell ,
COOB92 va posar a prova
l'eshrchcra tecnoldgim que
havia &ser operativa
durant els JOCS

si es tractava de recursos humans,
d'equipaments tecnolbgics o bé d'altres
recursos materials. Calia determinar-ne el
nombre total i distribuir-10s entre els més
de 100 espais o instal-lacionson la
tecnologia tenia un paper assignat. Altres
tasques, que evidentment tambC
s'ajustaven a les necessitats reals, tenien
per objecte assegurar la fiabilitat dels
sistemes i garantir que podrien afrontar
els grans volums d'uns jocs olímpics.

Comprenia totes les tasques n u e s per
assegurar que els producteS/shtemesfossin
instal-latsals llocs establerts i en les dates
exigides per poder dur a terme la part pr6via
de l'operació i l'operació en si mateixa.
Segons la naturalesa de cada
prodwte/sistm, aquest conjunt de tasques
podia arribar a ser molt diferent. Cal
destacar tot el conjunt de sistemes que
exigien fer una instal-laciófísica de cablatge,
ja que va caldre integrar aquesta activitat en
altres activitats del projecte de
condicionament de les unitats de competició,
viles olímpiques, etc.; en la majoria dels
casos, aquest condicionament es va fer en
un termini de temps molt ajustat. Una altra
tasca rellevant va ser el desplegament
&equipsterminals a les unitats.
Pel que fa a la instal-laci6i al desplegament
de xarxes, el nombre redu'it de companyies
especialitzades que hi ha al mercat va fer
imprehdible una bona planificació i una
gran flexibilitat per reconduir el procés
davant les possibles incidbcies.

La preparació de l'operació
Agrupava totes les activitats que tenien per
objecte preparar l'equip humh que havia
d'operar amb els sistemes, donar suport
t&c i difondre'n el funcionament a tots els
col-lectiusque en serien els usuaris finals.

Aquest concepte no defineix tan sols les
tasques &operacióamb els sistemes, sinó
també totes les tasques dirigides a posar10s en marxa i a tenir-10s plenament
operatius, sense deixar-ne de banda les
prestacions i capacitats.
Tot i que la majoria dels sistemes es van
preparar perqui: fossin operatius durant
els Jocs Oiímpics, alguns ho van ser molt
abans, com per exemple els que servien de
suport a la preparació mateixa dels Jocs.
La diferent naturalesa dels projectes va

influir en el contingut i la durada de les
fases de desenvolupament i d'instal4ació.
En general, es pot dir que per a la majoria
dels projectes es va dur a terme la
programació que figura en el quadre de la
phgina 111. Els projectes de suport a la
preparació dels Jocs Olímpics avanqats
respecte a aquest calendari van ser:

l'ofimhtica, operativa des del primer
trimestre del 1988,
la informhtica de gestió interna,
operativa des del 1988 o el 1989, segons
les aplicacions,
el Centre de Publicacions, operatiu des
del 1989,
el Centre d'Ajuda ai Disseny i a la
Gestió &Espais, operatiu des del 1989,
l'Arxiu de Documentació Digitalitzada,
operatiu des del 1990,
la xarxa de telefonia interna, operativa
des del 1988,
les xarxes de radio, operatives des del
1990,
el sistema de seguretat electrhnica,
operatiu des del 1989, segons les
necessitats i, molt especialment,
el Centre de Calcul Olímpic (CSA) i el
Servei de Ti:cnica de Sistemes, operatius
des del comenqament del 1990.
També l'operació dels projectes que
contenien una part destinada a la reserva
de serveis (com era el cas de l'allotjament
de la Famíiia Olímpica) es va posar en
funcionament molt abans dels Jocs, en
general el 1991 i, en alguns casos, durant
els primers mesos del 1992.

L9organitzaci6i l'evolnuó dels
projectes tecnolbgics
Com tota l'organització olímpica, el 1988
l'hrea de tecnologia del COOB'92 estava
en una etapa de planificació. En aquells
moments, l'hea disposava d'una plantilla
molt redu'ida (10 persones per a totes les
funcions tecnolhgiques), que treballava
amb un enfocament generalistu.
A més de les tasques &identificació de
cada sistema, de fixació del seu abast, del
calendari global de desenvolupament i
instal-lació,de l'assignació a empreses i de
l'establiment dels pressupostos (tasques
esmentades més amunt, en l'apartat
corresponent a la fase de planificació), es
va procurar facilitar el pas a l'altra fase
mitjanqant els procediments següents:
una metodologia específica per al
seguiment de projectes tecnolbgics,

la priorització d'activitats dins de cada
sistema,
la redacció de contractes específics amb
els subcontractistes, i
uns pressupostos detallats en i'hbit del
projecte, que van ser seguits fins al final
dels Jocs Ohpics.
L'assignació del diferents projectes a les
empreses es va fer al final del 1988 i al
comengament del 1989 (veure el quadre
de la pBgina 108),i va permetre que per a
la majoria dels projectes s'iniciés la fase
de desenvolupament al comensament del
1989.

I El projecte
L'element base sobre el qual es va
treballar des del 1989 va ser el projecte,
cosa que va comportar una ampliació
important de la plantilla de l'hea de
tecnologia (ampliació fins a 74 persones,
i'any 1991),responsable del <<lideratgende
58 projectes inclosos en el Pla Director.

S'ocupava de fer d'intedcie entre usuaris
i empreses per a la definició dels requisits,
de fer el seguiment i el control del
desenvolupament, d'acceptar el producte
o sistema un cop desenvolupat, i de portar
a terme la proposta de desplegament
d'equips i recursos humans, per a una
operació correcta.
L'enfocament organitzatiu que es va donar
a la plantilla va ser especialista, i es va
assignar el <<liderat>>
de cada projecte segons
la naturalesa específica de cadascun. Aixa
també es va reflectir en i'organigrama, amb
unes estructures jerarquitzadesde baix a
dalt (projecte, sistema, divisió) incloses en la
Divisió d'Informhticai Sistemes o la Divisió
de Telecomunicacionsi Electrbnica del
COOB'92.
Sota el criteri global d'acceptar el
productdsisterna, es va incloure per a
molts dels sistemes desenvolupats un
procés que es va denominar d'avaluació
operativa, en el qual es posava el sistema
en unes condicions que, tot i que no fossin

Tipologiadels sistemes
1

Dtstribuciód'equipament estsndard. No és n
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a cap lstal.Iacd especial

(només energia elkánca)

Fotocopiadores
Buscaperrones
Monitors de te!evls¡ó
Rad~otelefonia
de grup tancat
Radtotelefoniade curt abast
Telbfons mbbils

2

Distribuctód'equtpament estsndard. Necessita ~nstal~lacló
espacial

SeguretatelecWnlca

(nomaiment cablatge, disseny previ)

Saies de conferencia
CAN
C C N esportiva
Telefonia
ORmtnica
So

Vidmfdncia
Acredltadons Qotcgrafla)
3

Desenvolupament de sistemes (so*

i hardware)

S~sternad'lnfmactó de Resultats (SIR)
S~stema
d'lnformacid a ComentanstesISIGO)
Sistema d'lnformació a la FO (AMIC)
Sistema InformAticde Gestió Et'n~reSariallSlGR
lnshlments de pista
Marcadors
Sistema de distn'bució de resultats (DOCUMENT)

4

Senrets centralscomplexos

Telefonia tntema
Xarxa de telecomunicació de dades

Centre de processament de dades
Centre de Publicacions

Xarxa de radiotelefonia pfivada
Xarxes públiques

1 i2

E h primers projectes
desenvolupab per Z'dna
tecnol&ica van ser els

totalment iguals a les finals, permetien de
fer uns ajustaments i uns canvis
impossibles de dur a terme durant el curt
període de temps dels Jocs Olímpics.
Les tasques principals per facilitar el pas a
les fases següents van ser:
a) determinar el nombre d'elements
terminals i la localització de cadascun
(necessari per al disseny de les xarxes i
per a la fase d'instal-lació),
b) determinar els recursos humans
necessaris per a l'operació, i
c) preparar les documentacions de
formació i de l'usuari (necesshries per a la
preparació de l'operació).

El desenvolupament del projecte
En considerar aquesta fase de
desenvolupament del projecte, i
especialment la instal-lació,té sentit indicar
que no tots els projectes presentaven una
complexitat i una durada idgntiques. En el
quadre de la pAgina 114 figuren els

projectes agrupats per blocs segons el grau
de complexitat; cada grau afecta de manera
diferent el desenvolupament i la instal-lació.

La fase d'instal-lacióera important per
l'impacte que tenien els volums (vegeu el
quadre de la piigina 118) i per la limitació
de temps imposada per la data fixa de
l'inici dels Jocs i per les dates en quk es
podia disposar de les diferents
instal4acions cedides al COOBY92
pels seus
propietaris. En aquesta fase van ser molt
importants les interrelacions amb l'equip
responsable del condicionament de les
unitats. Així, per exemple, el fet de poder
disposar en el moment precís d'energia de
qualitat era biisic per poder donar per
completada i provada la instal-lacióde les
xarxes i dels equips tecnolbgics.'

La preparació de la unitat territorial
Aquesta fase es desenvolupava
paral-lelamenta la fase de preparació per

a l'operació, cosa que va motivar la
creació d'una estructura específica per
dur-la a terme.
L'element clau era la unitat territorial, per
a la qual es va dissenyar la instal-lació
tecnolbgica, especialment les xarxes, i es
va preparar i executar la instal.laci6 i el
desplegament dels terminals.
Encara que en aquesta fase l'objectiu
principal fos la unitat territorial,
renfocament organitzatiues feia per
projectes, és a dir, seguint el criteri
especiaZktu, amb un seguiment
complementariestructurat per unitat o per
grups d'unitats. En dur a terme la
instal.laci6 es va pensar no solament en
l'operació, sinó també a preparar el terreny
per al desmuntatge, una tasca remarcable
pels seus volums i perqui5 es preveia un cert
esgotament del personal al final deis Jocs.

casos en qui5 era possible, amb els recursos
humans previstos per a la fase d'operació, a
partit dels productes o serveis ti5cnics
resultants de la integració d'un o diversos
projectes (que és el que s'ha denominat
sistemes). Així,el Sistema d'Informaci6 de
Resultats (SIR) va ser el producte final
obtingut de la integració dels projectes de
cronometratge, instruments de pista,
marcadors, informació de resultats,
informació a comentaristes, DOCUMENT,
etc. La preparació de i'operació es va fer a
cada unitat i per sistemes. L'enfocament
organitzatiu va ser forqosament generalistu,
ja que unes mateixes persones v& cobrir
responsabilitats que abrapven diversos
sistemes. Durant aquesta etapa, les tasques
principals van ser l'elaboració dels
procediments operatius i la formació deis
equips, que es va dur a terme mitjanpnt
assaigs.

La preparació de l'operació
La preparació per a l'operació es va fer ja
en l ' h b i t de cada unitat territorial i, en els

Finalment es va desenvolupar la fase
d'operació, que va ser curta, intensa i amb
una estructura semblant a l'anterior, és a
Organigrama tipus de la teenologia
en una unitat territorial

Gestió de resultats

InformYca

Instruments de pista

S~stemesd'infor-

I visuallhadors

I Altres terminals

I

1

Lsr seguretat elcctrdniea va

ser un &ispmjecttrs inehos
en el pragrmna de
telecomunieaeions
oliapiques.
2

L'empresa Seiko va
proporcionar el matcrial
d'insnummts &pista i
visualitzadom.
3

EI Sistema de Gati6 de
Resultsh va ser elfmit
d'haver integrat eh prajeettcs
de cronometratge,
insímmentsde istu,
marcadors, in&maci6 de
resultats, informaei6 era
eom~ntarist~g
i altn?s.

DOCBM~

dir, gestionada des de cada unitat
territorial i amb el suport central
coordinat des del CIOT.

I Les estrat&giesi els eondidonaments
La definició i I'estructuraciódels projectes
es van fer seguint unes estratkgies que
tenien en consideració les característiques
que I'entorn imposava, que són les que
s'especifiquen a continuació.

Data fixa
El servei s'havia de donar durant un
període concret, fixat per unes dates
establertes, cosa que comportava que
totes les tasques de desenvolupament,
instal-laciói preparació fossin enllestides
amb un marge de temps suficient que
evités possibles riscos insalvables.
L'estratkgia per fer front a aquest repte es
va basar en tres peces bisiques: una
planificació conservadora, la participació
en proves importants i la prioritat de
funcionalitats.

D'acord amb el principi de la planificació
conservadora, es va decidir enllestir un
any abans dels Jocs els sistemes
tecnoldgics que exigien un cert
desenvolupament, per tal que hi hagués el
temps suficient per absorbir qualsevol
retard imprevisible, i per poder dedicar el
temps necessari a les tasques de
preparaci6 de I'operació.
Sabent que moltes vegades la planificació
establerta no era suficient si no anava
acompanyada de compromisos totalment
ineludibles i ben coneguts per tots els
involucrats, la segona pega basica va ser el
compromís de participar en proves
importants que tinguessin lloc en
coincidkncia amb els terminis
d'acabament dels projectes.
La tercera p e p bhica va ser la prioritat de
funcionalitats que calia incloure en
cadascuna de les tres versions planificades
per als productes tecnolhgics, de manera
que la primera versió inclogués les
funcionalitats imprescindibles, i les versions
següents, les funcionalitats convenients.

Curia durada

eines de sofhvare i hardware de qub es
disposava.

La segona característica del servei va ser
la seva curta durada i, per tant, la practica
impossibilitat de corregir errors i de fer,
com és molt comú en altres casos, un
ajustament del sistema un cop posat en
marxa. Per fer front a aquest repte, dues
accions van formar l'estratbgia
organitzativa: l'avaluació operativa i les
simulacions.

Grans volums
La tercera característica d'aquest servei
tecnolbgic va ser la dels grans volums que
havia de cobrir, cosa que aconsellava la
normalització i la industrialització de certs
processos.

Una altra estratbgia, seguida especialment
pels sistemes informhtics que
comportaven grans volums, era la de les
simulacions, amb la utilització de totes les

Quan es parla de grans volums no tan sols
es fa referbncia als termes absoluts
4.500ordinadors personals instal-latsen
l'etapa operativa 6s una xifra respectable-,
sinó tarnbC a la complexitat organitzativa
que implica la simultaneltat de celebrar
proves de vint-i-vuit esports durant un
període curt de temps i en una gran
quantitat de llocs diferents; molts cops
aquesta complexitat anava acompanyada
de certs aspectes repetitius en tots els
casos. En certa manera, akb implicava que
després del desenvolupament d'un sistema
calia fer-ne una cabplica>>
(moltes vegades
amb petites adaptacions) per a cadascuna

I

I

Un cop feta la primera acceptació dels
sistemes tecnolbgics i després d'haver-ne
comprovat el funcionament, se'n feia una
avaluació operativa que consistia a
avangar l'operació del sistema, amb
proves reals o simulades, per tal de
descobrir les possibles mancances que
només l'operació podia arribar a fer
evidents.

TelBfom privats
Tel&$

públics

Telefonsregulars
Terminalsde fax

Nombre
10.000

Volnms de la tecmoiogia

Pantalles gegants

3

1 .000

So en redntes

2.000

Saies de conf&cies

47

Unies d ' a c r e S M s

38

617

Unies lbermic

225

Lectors de contrd d'accés

Terminals TMA

407

Detectors de metalls manuals

65

550
1.850

Terminals TMA-PRESS

3.9M)

Arcs detectorsde metalls

387

Term~nalsrildifHunlohg

2.110

C h e s de C C N

470

Walke-talldes

3.800

Terminals portstllsper als miijans de comunicació

4.000

Buscapersones

3.340

TerminalsPW2 -AMIC

1.510

Televisors
Vídeos
Cappieres
Visualitzadors
Fotocopiadores

1o.m

Terminals PS/2 - SlGO

1.200

Terminals PW2 - SIC0

53

31
700

Terminals PS/2 - SIR

300
I

nw
950
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Mil cinc-cents deu terminals
AMIC van ser repartits entre
totes les unitats per tal de
facilitar la informació i la
comunicació dels dijkmts
coPIectius & la Fmnilia
Olímpica i & l'organltzadó.
2

Pupitm reservats als
mitjans de wmunicadó
des laqats a Banyoles, seu
de wmpetició & m La
televisió per cable (CATV)
va permehe la intereonnm.6
dc totes les subsem
olímpiques amb el Centre
Internacional de Ridio i
Televisió (CZRTV).

fi

de les unitats. La normalització va facilitar
enormement aquesta ccrbplicab, tant pel
que fa al disseny com a l'assignació de la
unitat i la industrialització del procés
d'instal-lació. Aquesta normalització, que
va garantir l'homogene~tattan necesskia
quan es tracta de grans volums, va tenir
també uns impactes positius en l'operació,
ja que va permetre l'homogenextat dels
procediments operatius, va donar molta
flexibilitat per a l'assignació dels recursos
humans i va aportar avantatges pel que fa a
la seva formació.
Una altra estratbgia basica per fer front
als grans volums va ser la industrialització
dels processos, aplicable especialment a
les tasques d'instalslaci6; així, mitjan~ant
esfor~osprevis de disseny i organització
del procés es van poder dur rhpidament a
terme certes activitats que, en altres
condicions, haurien superat el temps
disponible. Aquesta estratbgia s'aplich,
per exemple, al desplegament d'equips
informatics i a la seva posada al punt per a
l'operació.

Resposta immediata
La necessitat &obtenir una resposta
immediata en l'ús dels sistemes, i la
criticitat i la visibilitat &aquests eren unes
altres característiques que calia tenir en
compte. Per aixb es va optar per 1'6s de
tecnologies provades, la congelació
d'innovacions, les redundhcies en les
solucions i els procediments d'emergbncia.
L ' h de tecnologies p r o v a d e s , que eren a la
vegada les més actuals, va obligar els
responsables a triar amb molta cura. En
informatica, quan s'introdueix una nova
tecnologia, esta encara en procés de rebre
innovacions regulars. Per l'usuari és molt
important saber cenyir-se a una versió
concreta i deixar de banda els avantatges
que li pugui aportar una nova versió, ja
que aixb sempre comporta el risc d'una
manca d'estabilitat.
També van caldre altres precaucions per
afrontar possibles imprevistos, la més
essencial de les quals va ser preparar

solucions alternatives per si fallava el
vrocediment avlicat. D'altra banda. es van
breparar proc~dimentsd9emergbnciaque,
ateses unes funcionalitats mínimes. no
permetien que en cap cas es paralitzés
l'operació dels Jocs.

Impossibilitat d'entrenament previ
Finalment, es va tenir en compte la prhctica
impossibilitat de fer un entrenament previ
dels usuaris per a la majoria dels sistemes.
Molts dels usuaris, tot i que formaven part
de lYorganitzaci6
olímpica, van ser
voluntaris que van tenir poc temps per
familiaritzar-se amb el sistema. La resta
d'usuaris van ser els membres de la Família
Olímpica, per als quals fou prkticament
impossible planificar una formació a causa
del gran nombre de persones i de les dates
d'anibada. Precisament per aixb es va
optar per uns dissenys fhciis de manejar i
una documentació clara.
En tots els sistemes que van ser operats
directament pels membres de la Famíiia

Oiímpica (SICO, DOCUMENT, AMIC),
un grup nombrós de voluntaris entrenats
durant l'etapa de preparació dels Jocs
s'encarregava de resoldre qualsevol dubte
o problema que pogués apar2ixer.
L'última característica que cal esmentar
pel que fa al desenvolupament dels
sistemes tecnolbgics és que aquests es van
haver d'elaborar, o com a mínim
comenpr, sense la participació directa
dels usuaris finals. Molts d'ells van
aparbixer per primera vegada pocs dies
abans dels Jocs, i &altres es van
incorporar a l'estructura organitzativa del
COOB'92 després de la data d'inici dels
projectes, sovint sense conbixer-ne les
necessitats, ja que la majoria estaven en la
fase de definició de l'abast dels seus
propis projectes i de les estratbgies
organitzatives. Aixb va tenir una
importhcia cabdal pel que fa a la
definició dels requisits dels projectes, que,
contrariament al que és desitjable, es va
fer de manera temptativa per poder-10s
tirar endavant.

1 i2

Visra & la sala principal
del Centre d'lnfonnaerd i
O d o n s & Tecnologia
(&OT). El CIO& en
fundonoment des del m i g
&I 1992, va tenir cwa d¿ la
rnodtoritmd6 cshaustiva
&ls sistemes tecnoldgics
centrals i i o w h que von
fwrcionor durant els Jocs.
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El seguiment & la xarxa
olim ica & badc-up es va
f m l k I r & ~es instal-laeions
del CIOT, amb personal
procedent del m6n dc la
i n f o d t i c a o &facultaa
universitariesi escoles
t2cniques.

Per cobrir els riscos derivats d'aquest fet
insalvable es van dissenyar aplicacions
flexibles i es van fer avaluacions
operatives. El disseny de les aplicacions i
les eines emprades en els sistemes van
permetre que hi hagués una certa
flexibilitat i que, per tant, es poguessin
canviar alguns requisits (especialment els
que feien referbncia a les sortides) amb un
esfor~
limitat.
Pel que fa a la tecnologia, aquests punts
anteriors van portar a definir els sistemes i
els equips amb les estratbgies de buscar
integració, descentralització, ergonomia i
robustesa.

I El CIOT
Quan l'organització olimpica va entrar en
la recta final, va optar per una estructura
descentralitzada basada en una seixantena
dbnitats territorials (l'hica estructura
possible per fer operatius uns jocs
olímpics) i en la creació d'un brgan central

coordinador que estigués informat de tots
els problemes que no es podien resoldre
en l ' h b i t de cada unitat o que podien
afectar altres unitats, i que, en definitiva,
facilités el suport necessari i la resolució
de les incidbncies. Pel que fa a la
tecnologia, aquest nucli va consistir en el
Centre d'Informaci6 i Operacions de
Tecnologia (CIOT).
El CIOT es va posar en marxa al
comenqament del mes de maig del 1992,
per fer un seguiment de la fase
d'instal4aciÓ (condicionaments bisics,
instal.lacions d'equips, posada en marxa
d'aplicacions, etc.).
Durant l'etapa d'operació, i amb la
finalitat d'informar els afectats de
qualsevol incidhncia, es va fer una
monitorització exhaustiva, tant dels
sistemes centrals (xarxes telefbniques, de
transmissió de dades, ordinadors centrals,
etc.), com, fins i tot, dels sistemes que
eren operats en l'hbit local, com la
gestió de resultats.

Un altre aspecte important va ser el fet de
concentrar en un sol iloc els directors
d'operació de les empreses implicades en
la tecnologia dels Jocs per garantir que, en
cas de possibles incidbncies, no es
prengués cap decisió unilateral que
pogués alterar negativament la resta de
sistemes.

Si be l'bxit de la tecnologia depenia
especialment de l'operació dels sistemes
informaticsi dels equips de
telecomunicacions, calia no negligir la
preparaci6 del personal que hi havia
darrere de tota l'operació.

Els tbcnics responsables dels resultats i del
suport als sistemes van ser professionals
en actiu escollits en el món de la
informatica. Per a les tasques de suport als
sistemes, es va recórrer a estudiants de la
Facultat d'Informhtica i a escoles
tbcniques de formació professional,
mentre que pel que fa a les tasques de
suport als sistemes d'informació es va
recórrer a universitaris amb coneixement
d'idiomes; d'altra banda, per a les
nombroses tasques d'operador, es van
escollir joves d'edats compreses entre els
18 i els 24 anys. Finalment, com a
coordinadors de la distribució de paper, es
van triar persones més grans de 25 anys,
llicenciades en carreres no tbcniques i de
magisteri.

Les tasques directives a cada unitat
(director de tecnologia, cap i adjunt de
gestió de resultats, cap d'informhtica i cap
de telecomunicacions) van ser assignades
a persones que ja havien demostrat la seva
capacitat de coordinació en llocs de
treball similars.

La formació de tot aquest col.lectiu va ser
diversa segons la naturalesa de les tasques
que calia dur a terme. Els directius van
rebre una formació h p l i a i general, ja
que es donava per fet que amb la seva
prdpia iniciativa i capacitat de coordinació
integrarien tota la informació. D'altra
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Sala & garie & resultats a
I'Estadi Olímpic (1 i 3) i a
les Piscines Bernat Picornell
(2). L'brit tecnoldgic&ls
Jocs va dependre, en bona
p a q de la pre ami56 &I
d~ 19k!quip~2p e
va seguir un pla de formació
molt complet en I'etapa
organitzativa

banda, els voluntaris, els operadors i el
personal de suport van rebre instruccions
més concretes i precises.
Per a la formació del personal es va
disposar de quatre aules informhtiques.
Una al recinte de la Font Mhgica, des de
l'octubre del 1990, bbicament per a la
formació dels responsables de la gestió de
resultats; una a l'INEFC, des de l'octubre
del 1991, per a la formació de tbcnics i caps
de resultats; i dues a l'Estació del Nord, a
partir del marg del 1992, per a la formació
de suport als sistemes d'informació a la
Família Olímpica. Després de la formació
tebrica es va passar a l'entrenament
prgctic, més o menys intens i extens segons
els diferents temes.
Cal dir que en molts casos, especialment
pel que fa als quadres directius i dcnics,
l'interbs professional per conbixer un
entorn nou, l'OSl2, en un context tan
complex i d i n h i c com era l'organització
olímpica, va ser determinant en la seva
actuació.

Finalment, cal fer notar que en el procés
de formació i en l'operació hi va haver
molt poques baixes de personal. M ,per
exemple, d'uns 600 operadors només 15
van abandonar abans dels Jocs, la majoria
per motius de feina.

I Els sistemes i els serveis
En els apartats següents es descriuen els
sistemes i els serveis tecnolbgics, d'acord
amb el seu abast, composició i
funcionament abans dels Jocs i durant
aquests.
L'estructura que es presenta té més a
veure amb l'estructura dels projectes que
van generar aquests sistemes i serveis,
d'acord amb el Pla Director, que no pas
amb altres raons conceptuals o d'operació
final. Així, la transmissió del senyal de
televisió per cable a les unitats territorials
s'inclou en el capítol d'electrbnica i no en
el de telecomunicacions, ja que
l'estructura organitzativa del COOBY92

ho havia plantejat d'aquesta manera. 0 ,
per exemple, les aplicacions de gestió de
recursos humans i gestió de materials
s'inclouen en l'apartat d'informhtica
interna, ja que es basaven en I ' h del
mateix ordinador IBM AS1400 utilitzat en
informhtica interna.
Pel que fa a l'apartat d9informi%tica,
s'han
identificat els projectes següents:
arquitectura i instal.lacions
informhtiques,
AMIC (Accés Matiple a la Informació i
a la Comunicació),
SIGO (Sistema d7InformaciÓper a la
Gestió d'operacions),
SIR (Sistema d'Informaci6 de
Resultats),
informhtica interna (amb els sistemes de
gestió empresarial i d'ofimhtica),
projecte Alcatel.
Pel que fa a les telecomunicacions, els
projectes s'han agrupat en:

1Plantilla dei CüOB'92

Empreses

projectes de telecomunicacions
públiques,
projectes de telecomunicacions privades,
radiocomunicacions,
electrbnica i so,
seguretat electrbnica.

I L90pewciÓdels sistemes tecnolhgies
Les operacions dels sistemes tecnolbgics
es van basar en unes estructures
orientades vers l'operació
descentralitzada dels sistemes (control
dels resultats, so, marcadors, etc.); el
suport a l'usuari, en tots els sistemes
operats per eli mateix (AMIC, walkies,
telbfons, DOCUMENT, etc.), i el
manteniment dels equips.
Aquestes estructures, cobertes
fonamentalment per voluntaris i
encapgalades pels directors de tecnologia
a les unitats, persones d9experi&ncia
reconeguda en aquest camp que hi van
col.laborar tamb6 com a voluntaris, van
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funcionar molt eficagment i d una manera
plenament integrada a les altres arees de
cada unitat territorial.
L'operació central es controlava
basicament des del Centre de Cucul
Olímpic, i des del CIOT com a centre de
suport.
Ai Centre de CUcul Oiímpic van operar
els ordinadors centrals, als quals estaven
lligades totes les xarxes &ordinadors dels
Jocs. També s'hi feien diZlriament les
cbpies de seguretat i les reestructuracions
de les bases de dades que estaven en 6s.
Perb la funció principal en i'hbit central
va ser monitoritzar aquests ordinadors
centrals i totes les xarxes (telhfon, vídeo,
telecomunicacions de dades, xarxes locals,
etc.). Com en el cas de la gestió de
resultats, la monitoritzaci6 i10 verificació
de sortides tambC es va fer d'una manera
centralitzada.

d'acudir r2pidament a qualsevol unitat
territorial. El registre, el direccionamenti
el seguiment dels problemes eren algunes
de les funcions principals del CIOT. Ai
CIOT es reunia la utaula de crisb,
composta pels responsables dels sistemes
tecnolbgics i de les empreses
col-laboradores(Telefónica, IBM, etc.)
que operaven en els Jocs. El fet que
durant els Jocs aquesta taula no va haver
d'actuar mai 6s un bon indicador de la
bona marxa de l'operació.

D7altrabanda, el CIOT va facilitar el
suport tbcnic centralitzat i mbbil, capag

Nombre d'incidbnciesal CIOT

juny

juliol

agost

La gestió de resultats

1

Entre els sistemes
d'infomaació a la Pamília
Olímpica, cal destacur el
sistema M C (Accés
Mríltiple a la Zn omaei6 i a
la Comunimcidque
permetia a tots els coElectius
ue la integraven consultar
a informaei6 úblicu
generada pel 8 0 0 ~ 9 i2
enviar-se m b a t a a través
&I correu elecdnic.

?
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Els resultats & les
competicionseren ncollits,
manualment o
automdtiuunmt, per
personal & l'organitzaci6 i
eren oferts, per mitjans
infonndtics, als jutges i als
mitjans de comunicael6
perqub estiguessin
mabentats en tot moment
&I &senvolupament de les
proves.

L9arqu.itecturai les instal.lacions
infonnitiques
Per als Jocs de Barcelona es van
desenvolupar tres grans blocs de projectes
informhtics: els sistemes interns, el sistema
de suport a la promoció dels Jocs i els
diferents sistemes per a l'organització.
Els sistemes interns eren necessaris
per al bon funcionament de l'organització
del COOB'92, considerada en el seu
vessant &empresa. Comprenien
l'ofimhtica i els diferents processos de
gestió empresarial (comptabilitat, costos,
personal, etc.).
Pel que fa als sistemes de suport a la
promoció dels Jocs, cal destacar el
projecte Alcatel, operatiu des de i'octubre
del 1990 fins al dia anterior a l'inici dels
Jocs, que va permetre que 3.600 usuaris de
tot el món (bhsicament relacionats amb
els mitjans de comunicació) poguessin
connectar per via telemhtica amb una
base de dades generada i mantinguda pel
COOB'92, que contenia informació sobre
el procks &organització dels Jocs.

Els sistemes per a l'organització, operatius
des de pocs mesos abans dels Jocs,
donaven suport a la planificació, a
l'organització i al desenvolupament
operatiu. Es classificaven en tres grups: els
projectes de i'&rea de sistemes, els
projectes d'aplicació i els projectes
d'operació informhtica.

Els projectes de 19hreade sistemes
L'kea de sistemes va cobrir, bkicament,
els aspectes de definició i irnplementació
de l'arquitectura informhtica que es va
utilitzar durant els Jocs, que s'analitzen en
un apartat posterior. Els projectes
compresos en aquest grup van ser el
disseny de la configuració central, el
disseny de les configuracions locals i la
instal4ació i la posada en funcionament de
tots tipus de configuracions.

Els projectes d9aplicaci6
Els projectes de l'hrea d'aplicació
permetien identificar, d'acord amb els
grans objectius funcionals, tres grans
sistemes: la gestió de resultats (SIR), la
gestió operativa (SIGO) i els sistemes de
comunicació i informació a la Familia
Olímpica (AMIC i DOCUMENT).

La gestió de resultats comprenia les
aplicacions que donaven suport a
l'organització i al desenvolupament
esportiu de les diferents competicions.
Recollia, manualment o automhticament,
les dades parcials a mesura que es
produi'en, feia els chlculs adequats d'acord
amb les regles, i informava els
organitzadors, els jutges i els mitjans de
comunicaci6 sobre el desenvolupament de
la competició, per tal que poguessin
monitoritzar-ne les dades i els resultats
durant les proves programades. Aquesta
darrera aplicació es feia per mitja del
Sistema &Informació a Comentaristes de
rhdio i televisió (SICO), grup que
s'encarregava també del subsistema de
distribució impresa de resultats mitjanqant
caselles electrbniques (DOCUMENT).

El Sistema d'lnformació per a la
Gestió d'Operacions
El Sistema d'Informaci6 per a la Gestió
d'operacions (SIGO), &ús exclusiu per al
personal de l'organització, consistia en
aplicacions logístiques que donaven
suport a la complexa i voluminosa
organització operativa dels Jocs. El SIGO
agrupava els projectes segiients:
acreditacions, allotjament, transport,
acolliment i comiat, reserva de serveis de
premsa, serveis sanitaris, entrades,
calendari i Equip'92.

Els sistemes de comunicació i
informació a la Família Olímpica
Finalment, els sistemes de comunicaciói
informació a la Família Olímpica eren les
aplicacions que permetien a tots els
col-lectiusque la integraven consultar la
informació pública generada pel COOB'92.
D'altra banda, aquests sistemes també
facilitaven, per mitjh del correu electrbnic,
la comunicacióentre tots els membres de la
Família Olímpica, els quals podien utilitzar
el sistema en rkgim d'autoservei des dels
1.510 terminals inteleligents (PSD)
distribui'ts per totes les kees ohpiques.
Els dos subsistemes eren utilitzats per
l'usuari com un únic producte, amb el nom
d'AMIC (Accés Múltiple a la Informació i
a la Comunicació).

Els projectes d90peraa6 infodtica
El grup dels projectes d'operació
informhtica abraqava el pla d'explotació
de la configuració central i la posada en
funcionament del Centre de C&lcul

informatic de gestió empresarial (SIGE),
que funcionava independentment per
rnitjh d'un AS1400 i que només rebia les
dades imprescindibles deis sistemes de
gestió operativa que s'executaven en el
host. Els sistemes per a I'operació dels
Jocs van ser els que van tenir més relació
en temps real i, per tant, els que estaven
més integrats.

Oiímpic (CSA); els plans de seguretat i
emergkncia; la planificació de les
operacions descentralitzades i la seva
relació amb I'operació central; i la
definició i la posada en marxa del CIOT,
el centre que durant els Jocs va ajudar a
encaixar l'operació global amb les
diferents operacions descentralitzades.

La relaci6 funcional entre sistemes
El COOBY92
va combinar dos criteris a
I'hora de relacionar els diferents sistemes:
el de la integració, que eliminava
redundhcies i contradiccions de dades, i
el de l'autonomia, que reduYa la
complexitat ja que disminuia el nombre
d'interconnexions entre hees. Aquesta
combinació de criteris va comportar
l'dament del projecte Alcatel per a
Barcelona792,que funcionava de manera
independent en un ordinador dedicat
només a aquesta tasca. Igualment,
l'ofimatica només es comunicava amb els
ordinadors centrals, per mitja de la
transferkncia de dades en batch. El mateix
criteri es va aplicar per al sistema

I

Els criteris de 19arquitecturadels
sistemes
En el disseny del sistema inform&ticdels
Jocs es van considerar un gran nombre de
factors, que es poden agrupar en els criteris
funcionals especificats a continuació.

La coher2ncia i la integració de la
informació
Tots els sistemes per a I'operació dels Jocs
van compartir un mateix subsistema

central de base de dades relacional (DB2)
en el host. Aixb no implicava forgosament
que només existís una ocurrkncia d'una
determinada dada, ja que si hagués estat
Proiectes d'lnfonMca i Sistemes
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Projectes d'Inf6ndtica i
sistemes
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Els eamcterístiies upitres
v 4 mervals a&
comentaristes de M i 0 i
televisi6, estaven equipals
a m b un monitor que rebia el
senyal internacional &,
televisi6 1 la informacto
facilitada per Grsti6 de
resultar^, una unitat de
comentaristaa m b auriculars
i midfon per a dues
persones, i un a mel1
telifdnic (T&-)
que
s'activava amb una targeta
magdticn. En total hi van
haverprop de 1.500
posicions de wmentaristrcs
a m b pupitre entre t o m les
unitats.

així haurien pogut sorgir problemes de
rendiment pel fet de ser utilitzada per
distintes aplicacions, sinó que hi havia un
únic responsable per a la generació, el
manteniment i la replicació de cada tipus
de dada.
L a seguretat

El curt període de producció real dels Jocs
exigia reduir al mínim les probabilitats
d'interrupció del servei, fins i tot les
derivades de la manca de rodatge del
sistema, resultat de la impossibilitat de
provar-10 a plena chrrega abans de
l'operació. Així, la planificació preveia un
conjunt de mesures de seguretat, com:
a) La simulació prhvia de les principals
transaccions del sistema a plena ciarrega
mitjanpnt una eina adequada (TPNS).
b) La duplicació dels elements crítics de
hardware, cosa que comportava
l9exist&ncia
de camins alternatius de
comunicació entre el host i les unitats
principals, i el restabliment automhtic de

la sessió en cas de caiguda del sistema, per
un camí alternatiu al que era operatiu.
c) L'autonomia local de les aplicacions més
crítiques. Malgrat el que s'ha dit en el punt
anterior, no es va voler que el
desenvolupament de les competicions
depengués de la dwponibilitatdel host. Per
aquest motiu, el SIR, el SIC0 i alguns altres
sistemes van ser dissenyats per suportar
localment, per mitjh d'una xarxa d'hrea
local, les aplicacions respectives; només
havien de redrrer al host per consolidar la
informació de les diverses unitats i
distribuir-la a totes les altres unitats.
Aquesta estructura garantia la continuftat
del servei a les competicions i a la televisió.

d)La utilització, de la manera més
estandarditzada possible, d'eines que
oferien un potencial més gran de fiabilitat
i de disponibilitat de servei, sempre que
fossin avalades per una experihcia
suficient. Aquesta va ser la raó per la qual
es van utilitzar massivament tecnologies
relativament noves (base de dades
integrada comuna, xarxes token-ring,

comunicacions APPC, canals Escon de
fibra bptica, estacions de treball
intel-ligents,etc.).

La distribució global de la informació
en temps real
La distribució global de la informació en
temps real va ser la característica
funcional més diferenciadora del sistema
informiltic dels Jocs. El disseny de les
aplicacions es va pensar de manera que les
persones autoritzades, fos quina fos la
seva localització, poguessin disposar de
manera instantimia de qualsevol
informació. Així, per exemple, un
comentarista situat en qualsevol unitat de
competició podia segui; prilcticament al
segon el desenvolupament de les
competicions &una altra unitat. Aquesta
estratbgia també es va aplicar per a la
distribució dels resultats impresos.

El procés cooperatiu
Com ja s'ha dit, es va utilitzar la capacitat
local de procés de les estacions de treball

intel-ligentsper reforpr la seguretat de les
aplicacions crítiques. Igualment, aquesta
capacitat de procés distribui't,en
contraposició amb un sistema absolutament
centralitzat, va permetre repartir la potkncia
del procés entre l'ordinador central i els
terminals intelaligents. Aixb va ser
fonamental, ja que l'accés a la base de dades
del host dels quasi 5.000 terminals que
constimenla xarxa dels Jocs, amb consultes
no necesduiament simples, hauria pogut
comportar una &rega excessiva i, per tant,
un dimensionament exagerat de l'ordinador
central i de les línies de comunicació.
Aquest plantejament va facilitar i
uniformitzar1'6s de les aplicacions amb
eines de presentació PS. L'ergonomia dels
terminals tipus 3270, que s'utilitzaven en
rbgirn &autoservei, no era la més
adequada per als membres de la Familia
Olímpica, que tenien diferents graus de
coneixement sobre 1'6s dels sistemes
informiltics. D'altra banda, es va haver de
fer un gran esforc; d'uniformització per
evitar la confusió entre els usuaris, ja que
molts dels productes utilitzats tenien
normes prbpies de presentació i ús.

Dades ~ersonals

:,"i:

1

Principals daciom de dades
entre projectes d'inPodtica

Biografies
Dades historiques

+
Serveis externs LI
,
Correu
Informació a la FO

Informació histonca
Biografies

Dades deis partioipants
Resukats

Dades de
Comentanstes

L-

1i2

Deralls d'un dels dhp gmns
onlinadors eentrah del
COOB'92, model EW900
es trobaven al
Pro&deD&
Olímpic (CPDO). EI CPDO
donava servei al Sistema de
Gesti6 &Resultats, al
Sistema d'lnformaci6 per a
la Gesti6 d'Oprranrranons
ia
tota la x a m de prop de
5.000 terminals que van
operar d u m t els JOCS.

cf"~
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Vista de la sala de treball
del CPDO. D u m t els Jocs,
aquest cenfre paspd a
anomenar-se+ per motius de
seguretal, Centre de serveis
Auxiliam (CSA).

Aquests dos objectius van afectar
fonamentalment els sistemes de
comunicació i informació a la Famíiia
Olímpica. La seva consecució va suposar
l'ús del procés cooperatiu entre el host i
les estacions de treball. LYaplicaci6
dels
terminals PSl2, basada en la Presentation
Manager d'OS12, va resoldre tots els
problemes relacionats amb el dihleg, la
navegació i la presentació a l'usuari,
mentre que el host va actuar basicament
com un servidor de base de dades. Només
van circular per les línies de comunicació
les consultes ja preparades i que tenien un
format verificat. Tot el dihieg
home-maquina es resolia localment.

La infrastructura informhtica d'aquesta
arquitectura es basava en ordinadors
IBM.A la seu del COOB'92 hi havia un
petit centre de dlcul, equipat amb un
ordinador IBM AS1400 per al Sistema
Informhtic de Gestió Empresarial (SIGE).
El Centre de Procés de Dades Olímpic
(CPDO) treballava per als sistemes de

Resultats, de Gestió Operativa i AMIC, i
també s'ocupava de la gestió de la xarxa
que connectava tots els terminals
d'aquests sistemes. Disposava de dos
grans ordinadors: un ESl9000-720 (capa$
d'executar 120 milions d'instruccions per
segon) i un ESl9000-500. Aquests dos
ordinadors es repartien la tasca i, en cas
d'avaria, cadascun podia substituir
automhticament les feines de í'altre
durant un lapse prudencial. El CPDO
estava situat en un dels pavellons de la
Fira de Barcelona, al costat del Centre
Internacional de Radio i Televisió
(CIRTV), i va funcionar des del febrer del
1991 fins al setembre del 1992. Durant els
Jocs Olímpics va ser denominat, per
motius de seguretat, Centre de Serveis
Auxiliars (CSA).
També hi havia un centre dYemerg&ncia,
equipat amb un ordinador ES1900-400,
que substituia el CPDO en cas de
desastre. Per a aquesta tasca es van
preparar les instal-lacionsd'un soci
col-laborador,SEAT, que no va caldre
utilitzar.

i

A I'igual de la resta de
divisions del COOB'92, la
Divisió & Tecnologia va
editar un seguit &
publieaeiom, tant &
m d e r t h i cwm
divulgatiu, de tots els
pmjectes al seu ehec
BlT92, Sistema de
Resultats, AMiC,
Radiowmunieaeiom, etc
23,415

EI
ús que van er&
PAEC tots eis wrfrecrius
ue integren la Famfíia
~ í m ~ iva
c aser un dels ~ x i a
d'inftkació dels J o a Hi
havia terminalsd'aquest
sistema a I s u n i m de
wmpetieid (2 i 4), als
hotels (3) i als antres de
P-a
(5).
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El CPDO donava serveia més dels
aproximadament 100 terminals connectats
a i'AS1400- a 4.323 terminals intel-ligents
i a 1.135 impressores distribuides per totes
les kees olímpiques, en més d'un
centenar de llocs diferents. Aquests
terminals i els ordinadors del CPDO van
formar una gran xarxa privada, producte
de la interconnexió de xarxes d'area local
distribuides per tots els recintes.

Els aspectes logístics i les operacions
Per instal.lar aquesta gran infrastructura
informatica i de telecomunicacions es va
fer un gran esforg pel que fa a volums i
terminis. En només sis mesos es posa en
funcionament el CPDO. A l'octubre del
1990, es van instal-larels ordinadors i es
va organitzar un equip huma d'unes
cinquanta persones, que va comensar a
donar servei a l'organització al mars
del 1991.
Durant un període de cinc mesos, del
febrer del 1992 al comenpiment del juliol
del mateix any, es va fer el desplegament i
el muntatge d'una xarxa de prop de 5.000
terminals de tota mena a més d'un centenar
de llocs diferents. Aquest esforq, plenament
reeixit en terminis i en qualitat de servei
posterior, va ser possible gracies a un alt
grau d'estandardització i organització. Cal
destacar com a experikncia nova al nostre
país la creació d'una autbntica fibrica de
personalitzaciói dirrega de sofhvare per als
terminals intel-ligents.
Totes aquestes tasques d'instal-laci6
informatica coincidien amb les obres de
condicionament de les unitats. Per tant,
només una acurada planificació i una
gestió meticulosa van permetre coordinar
aquestes activitats, que normalment es
duen a terme d'una manera seqüencial.
També cal destacar el desenvolupament
de la teleckega de software des del
CPDO fins al conjunt de terminals.
Aquest sistema permetia racionalitzar i
assegurar els canvis de sofhvare necessaris
i distribuir-10s posteriorment d'una
manera controlada als terminals afectats.

Múltiple a la Informació
i a la Comunicació (AMIC)
El fet que eis jocs olímpics siguin durant
quinze dies un dels principals centres
d'atenció mundial, d'una banda, i la
importhcia dels avengos tecnolbgics en la
comunicació, de l'altra, són dos aspectes

que obliguen el comitb organitzador d'uns
jocs olímpics a oferir a la Família
Olímpica, i molt especialment als mitjans
de comunicació, uns sistemes d'informació
que informin en tot moment i en temps
real dels diversos aspectes del
desenvolupament dels esdeveniments.
Seguint la tradició dels sistemes
&informacióolímpics, iniciada a Munic772i
consolidada a Los Angeles'U, perd amb
l'objectiu de fer un salt qualitatiu important
d'acord amb les noves tendbncies i
l'evolució tecnolbgica, el COOB'92 va
plantejar la necessitat de disposar d'un
sistema d'informació ampli i potent.
Entre els diferents sistemes d'informació
presents a Barcelona'92, cal destacar
especialment TAMIC. Aquest sistema
reunia els avantatges de disposar d'una
gran varietat d'informacions referents als
Jocs, a les unitats i a la ciutat, tractades de
manera que fossin enteses ficilment per
tots els usuaris gracies a un sistema ficil
de manejar, fins i tot per les persones
menys avesades habitualment a l'ús
d'ordinadors, i a la vegada permetia la
comunicació entre tots els membres de la
Família Olímpica.

Els objectius
Aquest sistema s'havia d'utilitzar d'una
manera inwtiva, ja que la curta durada
dels Jocs Olímpics no permetia aprendre a
manejar-10 prbviament. D'altra banda,
calia facilitar la recerca de la informació
segons eis criteris definits per l'usuari i no
pas d'una manera restrictiva i
predeterminada,i permetre sistemes
d ' a d s personalitzat a qualsevol usuari
que volgués planificar les seves consultes
específiques.
Els continguts informatius sobre el
desenvolupament dels Jocs havien de ser
amplis perd alhora de qualitat, i havien
d'estar disponibles en el moment precís en
quk es produia un esdeveniment concret.
A més, el sistema havia de facilitar l'accés
a les diferents informacions associades
(calendari, resultats, biografies, notícies,
normes de competició, serveis oferts a la
Família Olímpica, etc.), d'una manera
directa i sense processos de recerca
complicats.
Per mantenir el carhcter d'universalitat
del sistema, tant el U e g amb l'usuari
com tota la informació havia d'estar
disponible en els quatre idiomes oficials
dels Jocs Olímpics.

A causa de la disparitat geogrhflci'de les
instal-lacionsolímpiques i de la mobilitat
de les persones, el sistema d'informació
havia d'estar integrat a un sistema
de comunicació que compiís la funció de
correu personal i que permetés fhcilment
la comunicació interpersonal i la
confidencialitat entre els usuaris
mitjanqant bústies personalitzades, amb
un sistema Bgil d'accés al directori per a la
recerca de destinataris.
Finalment, havia d'oferir la possibilitat de
difondre comunicats i noticies als diversos
col.lectius, i establir connexions amb
sistemes externs (buscapenones, tklex, etc.).

Els components
Per cobrir aquests objectius, I'AMIC estava
constitui't per tres elements fonamentals: els
continguts informatius; un sistema
informhtic de chega, manteniment,
recuperació i presentació &informacions;i
un sistema de correu electrbnic i uns
elements d'operació (terminals, personal de
suport, manuals, etc.).

Els continguts informatius de l'AMIC
s'agrupaven en les cinc kees següents:
biografies, meteorologia, informació
textual, notícies i informació histbrica
sobre els jocs ohpics.

Biografies
Un equip de la Divisió d70peracionsde
Premsa del COOB'92 va recopilar durant
un any més de 10.000 biografies
d'esportistes, amb dades personals i
esportives. Un cop confirmada la
participació dels esportistes, 6.500
d'aquestes 10.000 biografies van poder ser
consultades a I'AMIC. Es disposava de les
dades d'inscripció de la resta de
participants dels Jocs i, en tots els casos,
dels resultats de cada participant a
Barcelona792.

Meteorologia
En aquesta secció es podien llegir els
dotze tipus de butlletins diaris, elaborats
per 171nstitutNacional de Meteorologia
del 16 de juliol al 9 d'agost, amb
Distribucióde terminais de I'AMiC
(Total: 1.510)

1

Al llarg dels trenta-tres dies
de
cionament (& 1'11 de
juiEaí 12 d9agost),
I'AMiC va rebre un total de
8.067.972 consultes
2

Pantalla & I'AMIC. Aquest
sistema ofm'a informació
sobre els resulta&& la
competició, bio fies dels
esporifstq dat&?
rneteoroldgiques,notíciq,
sobre els Jocs i infonnmo
general sobre la ciutat; tot
en les uatrellengües
oWa% &is JOCS.

previsions a llarg, rnitjh i curt termini,
dades meteorolbgiques de Barcelona i les
subseus, i el temps a les principals ciutats
del món. Aquests butlletins tenien una
periodicitat variable segons les seves
característiques (de dues hores a un dia).

Informació textual
Aquesta informació, recollida abans dels
Jocs, inclola refergncies generals sobre
Barcelona (histhria,cultura, etc.),
descripcions de les unitats de competició,
normes de competició, telkfons Cinter&,
biografies de personatges del Moviment
Oiímpic i dades sobre els Jocs Paralímpics.

Noticies
Totes les informacions textuals que es
produen en els diversos centres de
premsa de les diferents unitats des de 1'11
de juliol fins al 12 d'agost van ser
canalitzades cap a I'AMIC per mitja del
sistema de notícies de I'AgBncia Olímpica.
Aquesta agencia estava formada per 157
periodistes i 77 traductors, distributs per

les diferents unitats sota la coordinació
d'una redacció central, situada al Centre
Principal de Premsa (CPP). En total, es
van poder consultar a I'AMIC 2.903
notícies de carhcter esportiu (entrevistes,
declaracions, crbniques, etc.) o de carhcter
general (cerimbnies, actes protocol.laris,
viles de residents, CPP), i l'agenda dihria
dels diferents actes protocol.laris que se
celebraven durant aquells dies.

Informació histcirica dels jocs olímpics
Aquest apartat recollia els medallers, els
&cords i les millors marques dels esports
olímpics i, a més, els resultats dels
campionats mundials corresponents.
Per poder oferir informació d'altra mena,
I'AMIC també podia accedir a les bases
de dades d'altres sistemes informhtics.
Així,es podia disposar dels resultats de
totes les competicions esportives i de les
dades d'acreditació de cada persona de la
Família Olímpica i del personal
&operació; aquestes dades que eren
utilitzades automilticamentper 1'AMIC

per activar les bústies del correu
electrhic. Pel que fa als transports, es
podien fer consultes sobre els serveis de
transport regulars per a la F a d a
Olímpica, bé per selecció de iínia o per
origen i destinació. Finalment, hi havia la
informació referent al calendari olímpic,
que indicava el dia i l'hora de la
celebració de tots els esdeveniments que
tenien íloc durant els Jocs.
Totes les informacions podien ser
consultades en qualsevol dels quatre
idiomes oficials dels Jocs, és a dir, catalh,
castell&,franc& i anglhs.

El sistema informhtic
El software va ser desenvolupat per
l'empresa Eritel. L'arquitectura de
l'aplicació va utilitzar com a terminals de
consulta ordinadors personals de la
gamma PSl2, connectats a un ordinador
central del CPDO de la sbrie ES19000. La
potbncia del sistema operatiu local OS12
es va usar per encarregar als terminals la

part més gran del procés (gestió del
dihleg, generació de formats de
presentació i control de la comunicació).
L'ordinador central va aplicar tota la seva
pothcia a la gestió d'una gran base de
dades relacional (DB2). El sistema de
correu electrbic OfFce Vision va ser
utilitzat per a la intercomunicaciódels
diferents col.lectius que integren la
Família Olímpica.
A més del software i dels continguts
informatius hi havia un conjunt
d'elements, alguns d'imprescindibles,
alguns de necessaris i d'altres de carhcter
estbtic, que completaven i garantien
l'operativitat del sistema.

Com a suport a I'AMIC, es van
seleccionar més de 500 voluntaris, la tasca
dels quals va consistir a ajudar els usuaris
durant els primers dies de funcionament
del sistema i a solucionar els possibles
problemes de carActer no tbcnic que hi
pogués haver.

Angb 4.025.882 consultes (49,~
%)

I

1

i

2t62.197 con~ulteg
(26.8 %)
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Cafaig 1.460.290 consultes (l8,1%)

I
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F r a d s 419.531 consultes (5,2 96)
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Resuliats, medellar lcalendari 2.267.302 consultes (26,l R)

t

Noticies 1.578.547consuites (19,6 %)

I

Correu i.IW.ZM consuiis (14,8 0

I)
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Biografies 1.074.839 (13.3 Yo)
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Dades d e ~ t as1'69de I ' A M I C
(de 1'11 de jnliol al 12 d'agost)
Cwsultw per idiomes
(Total: 8.067.972)

c 0 d t e s per temes
( T O U 8.067.972)
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Detall d'mra de lcs pantalles
de resultats de I'AMIC. De
IPS s e m múltiples opcions,
a y w a va ser la que va
re re rnb consultes
(un 28 % del total).

Des del final del 1990 es va comenqar a
avaluar detalladament el nombre de
terminals de consulta que calia col-locara
les diferents instal.lacions olímpiques.
Finalment es van posar a la disposició dels
usuaris 1.510 terminals de consulta i 713
impressores AMIC. Els dies anteriors al
comenqament dels Jocs, es van instal-lar
23 terminals de consulta a diversos
organismes i institucions, fora de la xarxa
olímpica.

L'operació de I'AMIC s'inicih 1'11 de
juliol amb l'obertura de les viles i del CPP.
Abans s'havia dut a terme una intensa
tasca d'instal-lació,tant de la xarxa
general del COOB792com dels terminals
mateixos, a un total de 82 unitats -tant
de competició com centres de servei o de
suport-i a 44 punts aiflats(hotels,
institucions, etc.).
Les xifres dels grgfics precedents posen de
manifest el gran Ús que es va fer d'aquest
sistema durant els Jocs Olímpics. Amb

relació al sistema utiIitzat a Seiil el 1988, si
bé les dades no són totalment
comparables, 17AMICva ser utilitzat
quatre vegades més.
El consum de l'ordinador central es
mantingué sempre per sota de les
estimacions fetes durant els processos de
simulació i tuning del sistema. En el
moment punta (el dia 29, a les 18 hores) hi
va haver un consum de 29,4 Mips (12,3
transaccions per segon), per sota dels 359
estimats per a la hipbtesi de miixha
saturació, mentre que el temps de resposta
va ser el previst segons el tipus de consulta.
Cal destacar l'abskncia durant tot el
període d'operació de problemes
importants que poguessin posar en perill
el servei o la qualitat de les dades. No es
pot posar en dubte l'kxit aconseguit pel
sistema AMIC, sobretot després de les
opinions manifestades pels usuaris,
especiaiment pels mitjans de comunicació.
Tanmateix, el gran 2xit va ser 17Cls
generalitzat d'aquest sistema entre tota la
Famíiia Olímpica.

1

EI Sistema d'Informaci6per
a la Gesti6 d'Opemcions
(SIGO) estava comtifuftper
un conjunt de sistemes
infonncirics de suport a
I'atenció a h Família
Olfmpiea. Enhc aquests, cal
assenyalar, pel seu volum, el
projecte d'acnditaciom
Aquest mjectepermetia, a
més de p m ~ c i del
6
doeument a d i t a t i u , la
interconnerió mnb els
sistemes de control d'ac*
el SZR i I'AMZC.

%
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Els serveis de transport & la
Família Olím ica tambd es
va basar en ePsPort
infonndticper establir la
pmgmmauó dels viatges i
delsfulls de ruta, tant dels
serveis regulars com dels a
demanda

El Sistema dYInformaciÓer a la
Gestió dYOperacions(SI O)
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El SIGO va ser el conjunt de sistemes
informatics que van donar suport a l'Area
d'operacions dels Jocs Olímpics. Aquest
projecte va aportar solucions operatives
basades en sistemes funcionals, simples
perb complets, i sobretot molt flexibles.

La funcionalitat
Un grup nombrós de projectes del SIGO
va prestar el suport necessari per a
l'atenció a la Família Olímpica
(acolliment, acreditacions, allotjament,
transport, serveis mbdics i reserva de
serveis de premsa). Els projectes que
cobriren aquestes funcions van tenir una
estreta relació entre elis, ja que pels
usuaris el COOBY92
era l'únic
subminitrador d'aquests serveis.
Aixb va condicionar l'arquitectura tbcnica
dels projectes informhtics corresponents a
l'atenció a la Família Olímpica. La resta
de projectes de l'area van donar suport a
funcions més alllades, com ara les
entrades, el desplegament dels recursos
humans (Equip 92) i el calendari.
7

El grau de suport que va proporcionar el
SIGO va ser divers: en alguns casos els
projectes funcional i informhtic estaven
totalment implicats (per exemple, en el
cas del projecte d'acreditacions), mentre
que en altres casos, la informatica va ser
només una eina de suport (per exemple,
en els serveis mbdics).
L'operació dels projectes del SIGO no es
va limitar al període dels Jocs, sinó que va
incloure les fases prbvies de planificació,
preparació i reserves. Va tenir, per tant,
un temps d'operació llarg, que comeneh
en molts casos l'any 1991. Aquest fet,
juntament amb les característiques del
projecte olímpic (operació m c a que
s'anava perfilant cada cop més a mesura
que s'acostaven els Jocs), comporta un
període de manteniment dels projectes
per adequar-10s als requisits que anaven
variant progressivament.

El plantejament
Les línies estratbgiques blsiques que es
van determinar al comenpment del 1989
provenien del BIT' 92 i eren les següents:
a) Fer un desenvolupament avaneat dels
projectes per poder disposar de la primera
versió (release1) el 1991.

b) Limitar la informatització dels
procediments a tots els sistemes que fossin
repetitius, de gran volum i amb un grau
important d'estabilització.

c) Preveure, tant pel que fa a la tbcnica
com als recursos, la capacitat de modificar
d'una manera im~ortantels sistemes
de les proves de l'any
obtinguts a
1991.
d) Utilitzar els projectes informatics
d'aquesta &reacom a elements
dinamitzadors del projecte operatiu al
qual donaven suport, i aconseguir, per
mitjh de la recerca de requisits, una
definició millor de l'operativitat del
departament que n'havia de fer ús.

e) Garantir la coherbncia de la informació
utilitzada en els diferents sistemes.
En aquesta previsió s'afegiren dos factors
més, característics d'un projecte d'aquest
tipus. En primer lloc, els projectes als
quals el sistema SIGO havia de donar
suport preveien abordar els seus
procediments més tard del que convenia
al sistema informhtic. Aspectes com ara
definir l'gmbit de servei o garantir les
disponibilitats dels recursos (hotels,
vehicles, etc.) eren prioritaris i calia
concretar-10s abans de definir com es faria
l'operació. En alguns casos era fins a cert
punt prematur assignar-hi personal, ja que
eren Arees amb una dimensió i una
criticitat no abordables fins al
comenqament del 1990. Aquesta
circumsthncia provocava una prolongació
no desitjada en la recollida de requisits,
que en alguns casos va durar fins al juny
del 1990, i creava una concentració de
l'etapa d'andisi i programació, que feia
més crítica la gestió de l'equip de
desenvolupament.
En segon lioc, l'harmonització necesshia
entre els diversos sistemes per aconseguir
la coherbncia d'informació esmentada
anteriorment convergia en la Base de
Dades Integrada (BDI). Tot i que el
COOB'92 donava llibertat de disseny a les
empreses de desenvolupament
contractades, va caldre crear un equip de
coordinació que assegurés la definició
d'una BDI Única. Si bé és cert que aquesta
decisió va estalviar temps i problemes en
l'etapa d'integració entre projectes, ja que
redujia sensiblement el nombre
d'interfícies tecnolbgiques, la coordinació
per obtenir un disseny consensuat de la
BDI va obligar a endarrerir l'inici del
disseny tecnic d'alguns projectes.

Finalment, per contrarestar aquests efectes
inhibidors, durant l'avantprojecte es va
analitzar la possibilitat d'utilitzar software ja
existent. En el cas del SIGO, per exemple,
les fonts van ser, d'una banda, el software
d'altres jocs olímpics (tbcnicament, el més
proper era el de Calgary'88) i, de l'altra,
paquets ja existents per a sectors específics
amb una problemhtica similar, encara que
no necesshiament per a organitzacions
esportives.
El software de Calgary788es va utilitzar
com a prototipus i va constituir un banc
d'aprenentatge molt valuós per als tbcnics
de disseny. No obstant aixd, la seva
característica de <<no
integrat,, a la resta de
sistemes, la manca de cobertura de certes
hrees que calia mecanitzar i la fragihtat
provocada per fortes modificacions
d'última hora, són alguns dels aspectes que
van portar a descartar l'aprofitament
d'aquest software per a l'ús directe.
Pel que fa als paquets existents, es van
estudiar aplicacions en les bees
d'ailotjament, transport, entrades i serveis

mbdics, perb finalment es va concloure que
el tipus de solucions que oferien no
s'adaptaven a la problemhtica dels
projectes olímpics. En alguns casos eren
adequades per a organitzacionsde durada
més liarga, la problemhtica de les quals,
perd, no es podia circumscriure a
organitzacionsde pocs dies, i en altres casos
no s'adequaven a grans volums, tot i que
aportaven bones solucions per a un entorn
habitual. Per tant, va caldre iniciar un nou
desenvolupament de tots els projectes.

La descripció dels projectes
Les acreditacions
El projecte d7acreditacionstenia com a
objectiu identificar, inscriure i gestionar la
informació de tots els membres de la
Família Oiímpica. Aixd va comportar la
producció d'un document acreditatiu en el
qual s'especificaven les dades de la persona
acreditada, els privilegis que tenia i els
accessos que li eren permesos. Aquesta
informació tenia interfícies amb els sistemes
de control d'amés (500 punts de control), el
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Els sistemes infonmitics que
confgumm, el SIC0 v a n
elaborar el so
Barcclona92, es v a n
estudiar e h pa nets
infonnhtics utifitzais en les
darreres edicions olimpiques
i els &tents en el mercat.
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El Cobi, vestit de grum,
donava la benvinguda a tots
eis membres & la Família
Olhnpicu que s'allotjaven
als hotels El projecte
d'allotjmnent va comptar
amb un software espedfc.
3

Eis serveis a la premsa
esmmtavan utilitzar un
sistema infonnliricper a les
d'espais i
reserves i el 11
equipaments a%~.

SIR (pel que fa als esportistes) i l'AMIC,
pel que fa a la resta de la Família Ohpica.
Totes aquestes dades dels membres de la
Família Olímpica es van tractar des de sis
centres d'acreditacions. El sistema havia
previst la possibilitat d'afrontar unes
15.000 acreditacions en un sol dia.

L'alloijament
El projecte d'allotjament de la Família
Oiímpica implicava gestionar un gran
nombre &habitatgesi places hoteleres.
Calia inventariar els recursos, fer-ne les
reserves i la facturació, i, a més, gestionar
l'allotjament de les viles olímpiques i dels
mitjans de comunicació. Es va preveure
poder allotjar unes 50.000persones
dikies, entre viles, hotels i vaixells.

Els transports
Els serveis de transport de la Família
Olímpica, tant els regulars com els
sol.licitats, necessitaven un suport
informZttic que tingués en compte la

complexitat provocada pel gran nombre
de vehicles, per la dificultat de fer proves i
ajustaments previs, i per l'alta criticitat del
servei s'havia de fer la programació dels
serveis, el control dels recursos i la
planificació dels viatges (especialment la
confecció dels fulls de ruta dels
autobusos).
Finalment, un total de 2.100 vehicles i
4.500 persones en operació van donar
servei a 200 línies regulars i a 8.000 punts
d'origen i destinació dels trajectes.

El projecte d'acolliment exigia una
aplicació informZttica per preparar
l'operació &arribada i sortida de la
Família Olímpica. Calia optimitzar la
gestió dels recursos (vehicles, assistents,
etc.), que no podien ser dimensionats per
cobrir sempre una situació punta, i
preparar l'atenció personalitzada que
rebien certs col.lectius. El volum m k
previst va ser de 15.000arribades en un
dia punta.

Els serveis a la premsa
El projecte de serveis a la premsa va
consistir en un sistema de reserves i
lloguer d'espais (despatxos, laboratoris
fotogrhfics, etc.) i equipament (mobiliari,
terminals, etc.) als mitjans de comunicació
que havien de treballar al CPP.Es va
elaborar un inventari dels elements i els
serveis que calia reservar i se n van fer la
contractació i el pagament corresponents.
El volum dels diferents tipus d'elements
que es podien reservar era de 55, i es
preveia que en farien Ús prop de 250
mitjans de comunicació.
7

Els serveis m2dics
Per elaborar els informes de seguiment i
control per a les diferents comissions
mbdiques, el projecte dels serveis mbdics
va utilitzar la informació de les atencions
mbdiques rebudes pels membres de la
Família Olímpica. El sistema informhtic
hagué de controlar el seguiment de les
assistbncies i la gestió de la Policlínica de
la Vila Olímpica.

Hi havia 45 unitats amb instal.lacions
mbdiques, preparades per assistir, si calia,
un total de 1.000 persones al dia.

Les entrades
El projecte d'entrades va utilitzar una
aplicació informhtica fonamentada en
dues parts: la cobertura de les funcions i la
distribució per al públic espanyol, a c b e c
de la xarxa informhtica de Banesto, i el
processament massiu de dades (sorteig,
gestió d inventaris i assignació). El disseny
informhtic va ser aplicat per a les reserves
d'entrades dels esdeveniments que tenien
una demanda que excedia l'oferta, per a
17inventari de localitats, per a i'assignació
de localitats i per la venda al públic.
El projecte es va dimensionar per
absorbir un volum de 6 milions d'entrades
entre els 2.600 punts de venda a tot
Espanya.
7

El projecte de 17Equip'92va necessitar un
sistema informhtic que donés suport a la
Estruchm del sistema
d'infodtica

1

El S I W tambk va incloure
un sistema in ormcitic de
suport a la iJeni@cacicí dels
diferents llocs de irebail de
tot el personal de
17Equip'92.
2i3

Per a la con ec156 del
calendari ojcial dels Jocs
Olímpics, es va crear un
programa infonruitic d'ajut
a la piesa de &cisions
desenvolupat per la
Universitat Polit&cnicade
Catalunya.

identificaciói la quantificació dels llocs de
treball per a cada unitat; així mateix, donava
suport a I'assignació de persones que havien
d'ocupar els diferents llocs de treball i a
I'assignació de les seves funcions, del seu
uniforme i del seu desplegament. Per tant,
l'aplicació informhtica va definir els llocs i
les funcions i va assignar les persones
adequades per a cada lloc i cada tasca.

El calendari
El projecte del calendari constava de dues
parts: la primera va consistir en un sistema
d'ajuda a la presa de decisions
desenvolupat per la Universitat Polithcnica
de Catalunya (UPC), i la segona cobria
només l'administració i el registre de canvis
d'aquesta informació. L'aplicació
informhtica hagué de tenir en compte el
registre i la difusió dels esdeveniments.
L'etapa en qui3 es concretaven amb les
federacions internacionals els dies i les
hores de celebració de cada prova, va servir
per tractar el gran nombre de variables que
intervenen normalment en la confecció

d'un calendari olímpic (encavalcament de
les proves en qu6 participa un mateix
esportista, horaris adients, audihncia
prevista, necessitats de llum, etc.).
El COOB792es va dotar també d'eines de
simulació per a certs projectes de l'hrea
d'operacions, que no formaven part del
SIGO, ja que en aquests casos es podia
disposar de productes que hi havia en el
mercat i que funcionaven autbnomanent
en PC. Així, per exemple, el PC-Model va
ser utilitzat pel Departament de
Transports per validar les seves previsions
de fluxos de trhsit, i per la direcció de la
Vila Olímpica per adjudicar els espais a
les diferents delegacions.

Els projectes SIGO van satisfer
positivament el seu objectiu de donar
suport a les operacions dels Jocs (tant
durant l'operació com en els mesos de
preparació), i van ser imprescindibles per
a un desenvolupament organitzat i eficient
dels Jocs.
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Vista general d'una de les
tribunes de les Piscines
Benurt Picornell, on
s'a legaven els kpresentants
deL mirians de comunicació.
Creat t-ipecialment er a
aquest col-leetiu,e t ~ o cde
s
Barcelona van desenvolupar
i utilitzar amb ixit un
Sistema d'in ormaci6 de
Resultats (SfR) integrat. EI
SIR oferia la infonnaci6
necessdria a I'inici de cada
com etició, recollia les
d d s e s'anaven generant
i caleu%a els resultats i eis
distribufa a altres sistemes i
dispositius, com ara els
marcadors o les cardtules de
televisió.

Hi va haver prou capacitat per anar
adaptant progressivament els projectes a
l'operació canviant de l'usuari. A partir
del comensament del 1992 es va haver de
restringir l'abast dels canvis als projectes
que no afectessin l'estructura basica de les
aplicacions. De la mateixa manera, els
projectes es van anar definint tkcnicament
fins a aconseguir-ne un rendiment
excelslent. Sempre que va ser possible, van
ser provats massivament i abans dels Jocs.
Els projectes i les modificacionsincloses es
van dur a terme en els terminis establerts i
amb els pressupostos previstos. Un dels
problemes més dificils va ser la
sirnultaneytat de la instal-laci6de la
infrastructura informhtica i el manteniment
d'un bon servei als usuaris ja connectats.
Cap edició dels jocs olímpics no havia
tingut mai un nivell d'informatització tan
important i tan operatiu en aquestes &rees.

El sistema de estió de resultats
de Barcelona' 2
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Els objectius
Per a la competició esportiva d'alt nivell,
cada vegada és més necessaris la
informhtica, fonamentalment en dos
vessants: la preparació de l'esportista i la
mesura de les marques aconseguides en la
competició.
La preparació de l'esportista es porta a
terme durant l'etapa d'entrenament. Es
tracta de l'estudi dels parimetres que
defineixen l'actuació de l!esportista, que
donen com a resultat unes dades que
permeten millorar-ne el rendiment.
D'aixi, s'ocupa, entre altres disciplines, la
biomechica.
El segon dels vessants esmentats té una
relació directa amb el període dels Jocs.
Es tracta d'estructurar i definir un sistema
que permeti gestionar els resultats d'una
competició i informar-ne riipidament els
col-lectius interessats. En el cas d'uns jocs
olímpics, el gran nombre de competicions,
la seva dispersió geografica i la gran
quantitat de proves disputades en molt
poc temps feien necessari un sistema
informatic de suport. Aquest sistema
informAtic havia de ser capas de cobrir les
necessitats de col.lectius tan diversos com
hrbitres i jutges, organització esportiva,
televisió, agkncies de premsa,
organització, comentaristes de radio,
públic, anunciadors, etc.

Els Jocs de Barcelona van desenvolupar i
utilitzar amb kxit un únic sistema de
resultats, en el qual cada funció (televisió,
premsa, organització esportiva, sistemes
d'informació, etc.) disposava del seu propi
sistema. Aconseguir un sistema unificat de
resultats era un repte important, necessari
per evitar inconsistbncies.
En aquest context, el punt més important
fou demostrar a les agbncies de televisi6
que el sistema, tot i ser nou, era
suficientment fiable i que seria operatiu,
de manera que es pogués garantir un
servei de resultats perfecte a través de la
televisió.
La premissa basica del sistema de gestió
de resultats era que havia de considerar
els Jocs com un esdeveniment únic i no
com una suma de les competicions dels
diferents esports, cadascun desconnectat
dels altres; a més, era important que es
connectés amb els altres sistemes que es
desenvolupaven en paral-lel(AMIC i
acreditacions); havia de permetre l'accés
als resultats des de totes les unitats, i,
finalment, calia que donés suport des d'un
lloc centralitzat, per obtenir la llista dels
esportistes acreditats i inscrits en cada
esport.

Els components
En aquest programa de gestió de resultats
es van incloure els projectes següents:

Els instruments de pista
Són els instruments que mesuren les
distancies fetes o els temps efectuats
pels esportistes i els que recullen les
decisions dels jutges mitjansant
terminals especialitzats. L'empresa
Seiko fou l'encarregada de dotar les
instal-lacionsolímpiques dels aparells
adequats.

El Sistema d'lnformació de Resultats
El Sistema &Informació de Resultats
(SIR) va preparar la informació
necesshria per a l'inici de la competició, va
recollir les dades dels instruments de
mesura o va facilitar-ne la introducció
manual, va calcular els resultats
aplicant-hi les regles establertes i els va
distribuir a altres sistemes i dispositius,
com ara marcadors, generadors de
caratules de televisió, etc. El sistema va
estructurar-se en dues parts: una de local,
a cada instal4ació de competició, i una
altra a l'ordinador central.

El Sistema d'Informació a
Comentaristes de rddio i televisió
El Sistema d'Informació a Comentaristes
de rhdio i televisió (SICO) va recollir els
resultats del SIR, els va distribuir a tots els
terminals dels comentaristes i va gestionar
l'accés dels comentaristes a aquests
resultats, que podien seleccionar a partir
de l'esport, la competició i l'idioma.

El Sistema de Distribució de Resultats
Impresos
El Sistema per a la distribució de resultats
impresos a partir de pantalles thctils, va
ser un complement dels caseílers de fusta
tradicionals. Pemetia imprimir els
resultats de les competicions del dia a
qualsevol hrea oiímpica. La utilització dels
DOCUMENT va reduir drhsticament el
nombre de fotochpies previstes per un
sistema tradicional.
El sistema i l'operació van tenir com a
punts fonamentals l'autonomia del SIR en

el cas d'errors externs; els comentaristes
del SICO multiseu, en connexió amb les
biografies de I'AMIC, i, finalment, la plena
disponibilitat de tots els resultats a totes les
unitats (a I'AMIC i al DOCUMENT).

El desenvolupament del projecte
La preparació del projecte es va iniciar al
gener del 1989 tenint en compte els
requeriments de les federacions
internacionals de cada esport. Ai juliol del
mateix any, coincidint amb els Campionats
del Món #Atletisme, es va fer la primera
prova pilot de la producció i la distribució
de material fotocopiat a la premsa.

Al febrer del1990, RT0'92 va escoilir com
a productor de carhtules un nou equip de
l'empresa Pesa, que es trobava en fase de
desenvolupament. Al maig del 1990van
finalitzarles primeres versions de somare
del SIR local i es va poder assistir a
competicions reals, la primera de les quals
fou Euroarc'90, al juliol. El disseny del SIR
per a l'ordinador central va comenpr al

El sistema de gestió de
rewltnts

SIR

DOCUMENT

Host
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Els terminals DOCUMENT
van ser una novetat en eis
Joca & Bumelona i un
complement mis de la
infonnació udrqdb a la
Família Olímpica
Mitjanpntpantalks tdctfh,
permetien visualitzar,
printer, i obtenir, dcspris; els
resulta@en fulls imprsos de
les d i f e m b proves quc
syhaviendut a temac En
total, hi va haver 605
dyaquestst e m i a l s repar@'@
entre totes les unitafsals
z l s syaeeediaen quabevol
les atrellengües
oficiar&& JOCS.

Sistemes de resuüata d-t
Recorsos nüühts

els Jocs.

setembre del 1990,amb l'objectiu de provar
el producte durant les CompeticionsPl.Pel
que fa al servei de resultats per a la televisió,
se'n va fer una prova durant el Memorial
Joaquim Blume celebrat al Palau Sant Jordi
ai novembre del 1990. Durant aquest mes va
tenir floc una reunió de 1'OBAC (Olympic
Broadcasters Advisoring Committee),en la
qual es va presentar el SICO, que va tenir
un acolliment excel.lent.
Al marg del 1991 es va constituir l'equip
de suport logístic a les proves. Al maig
d'aqueií any es va aconseguir una primera
definició dels esports que tindrien
retolació automiitica de resultats per a la
televisió, i alhora es va arribar a un acord
amb el Comite Olímpic Andorra perque
el COOB'92 s'encarregués de la gestió de
resultats dels Jocs dels Petits Estats
d'Europa, que es van celebrar a Andorra
aquells dies. Va ser una gran oportunitat
per dur a terme una operació multiesport,
amb integració central i amb tot tipus de
serveis, entre els quals va destacar la
connexió a la televisió.

Els mesos de juliol i agost es van celebrar
les Competicions'91 i eis serveis de gestió
de resultats hi van ser presents. La realitat
va demostrar que allb que es considerava
com a objectiu i el grau de preparació que
es tenia de les diferents bees eren bastant
desiguals. En les competicions va quedar
demostrat que l'exit de la gestió de
resultats depenia enormement de la
qualitat de les inscripcions. Es va
evidenciar també la necessitat de fer
proves d'instal.laciÓ i deixar temps per fer
assaigs. Arran de les CompeticionsY91,es
va iniciar la tasca de definir quin havia de
ser el protocol de relació entre els serveis
de gestió de resultats, l'organització
esportiva i les federacions internacionals.
El mes de novembre del 1991 es van
iniciar de manera sistematica les proves
unithies de sofnvare i d'integració amb
altres sistemes. Per tal &afrontar aquestes
proves i tota l'operació, va comengar la
incorporació dels caps de resultats. Els
dos primers a incorporar-se ho van fer el
mes de desembre. Aquest procés va
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Total

Terminais PS12

2.000

Terminais DOCUMENT

605

Nombre de secvers DOCUMENT

155

Personal

1.o97

Models diferents de doaRllents

7.001

1

La xuma & bac&-u
(ILP &I
rebia permanentment totes
Ics w de les diferents
unitats i intervenia si en
alguna es roduia una
mi&
c& sistema.

IOT

2

Tota Ics unitats &
competia6 disposaven d'una
sala on s fotocopiaven els
fulls &resultats i altrcs
documents d9inter3s.Aquesta
in onnaci6 s'anava Iliumnt
a representantsdek
migans & wnnunicaci6per
personal voluntari (mers)
a les posicions &
comentarista i a Ics gmds
depmonalitats, o bé en
casellers &fusta als centrcs
&premsa En totah h
t
l'etapa operativa dels Jocs es
van rcalifzarmés & quinze
milions &fotocdpics.

L

continuar fins al comenpment del mes de
juny del 1992,amb un total de vint-i-cinc
incorporacions. Aquestes persones van
tenir assignades una funció i una
destinació des del primer moment i van
ser bhsiques per fer el seguiment dels
temes relacionats amb cada esport.

locds, perb enfocada als usuaris centrals
(CPP, CIRTV, Vila Olímpica, AMIC,
etc.). La verificació de les sortides va
detectar algun error -lbgic, altrament,
at5s el gran volum de dades- i va evitar
que transcendís als usuaris.

Finalment, al maig del 1992, es va iniciar la
fase de descentralització. A partir d'aquell
moment es va posar kmfasi a controlar la .
instd.lació i a fer proves per tal que el
sofhvare,els altres sistemes amb els quals
es relacionava i la instal4aciÓ que s'havia
fet funcionessin sense problemes. Es van
fer proves de resultats en les quals es va
generar una activitat tres vegades superior
a la dels moments punta dels Jocs.

I La informhtica interna
La informhtica interna va donar suport a
l'organització amb l'objectiu de facilitar les
funcions internes i els sistemes d'informació,
de pladicació, de gestió i de control del
COOB'92 en el seu vessant d'empresa.

Els dos grans blocs d'aplicacions que es
van articular van ser el Sistema Informhtic
de Gestió Empresarial (SIGE) i
i'ofimhtica.

Aleshores van sorgir moltes peticions de
correcció del sofnuare,provinents de les
federacions internacionals i de les cadenes
de televisió, de les quals es van dur a
terme les més imprescindibles.

El Sistema Informhtic de Gestió
Empresarial (SIGE)
El grup de projectes SIGE va incloure les
aplicacions clksiques de tota empresa
informatitzada, és a dir, tot allb que
correspon a la informació econbmica
(comptabilitat, tresoreria, facturació i
cobraments, finances, gestió
pressuposthb, etc.), aprovisionaments,
magatzems, contractació de serveis i
recursos humans (nbmina, control de
preskncia, gestió de personal).

L90rganitzaci6durant eis Jocs
La gestió de resultats, a les unitats de
competició, es va estructurar en quatre
grups. El primer d'aquests grups integrava
els e n l l q s amb l'organització esportiva,
membres vitals de l'organització. El segon
grup se centrava en el funcionament
correcte d'ordinadors i programes, sota la
responsabilitat dels tkcnics de
desenvolupament. El tercer grup prestava
servei als usuaris dels resultats; incloia la
figura del verificador de sortides que, a
més de controlar i'activitat local, feia
d'edla~amb el suport centralitzat per al
servei als usuaris externs de la unitat (CPP,
CIRTV, agkncies de premsa, AMIC, etc.).

També es van integrar en el SIGE les
aplicacions o les eines que tenien
caracteristiques especials per a
i'organització del COOB'92, com ara el
control de projectes, destinat al seguiment
dels projectes i els programes del Pla
Director, la gestió de les persones inscrites
com a voluntaris olímpics i les aplicacions
destinades a la preparació de la seguretat
olímpica.

La funció del CIOT, pel que fa a la gestió
de resultats, va consistir en la gestió d'una
xarxa de back-up i en el control de la
qualitat de les sortides.

El plantejament
Les necessitats de sistemes interns del
COOB'92 es van tractar amb independ5ncia
de les necessitats dels diferents Wbits
operatius durant els Jocs Olímpics. Aquesta
separació, decidida el 1988, va ser
summament prhctica i va constituir un kxit
organitzatiu,amb vista a la dimensió que va
tenir el conjunt de la informhtica interna.

La xarxa de back-up, amb uns ordinadors
que rebien permanentment dades de totes
les unitats, permetria que, en cas de caiguda
del sistema en una unitat, es poguessin
continuar les activitats des del CIOT. Com
que al llarg dels Jocs no es van produir
problemes importants, aquesta xarxa
només es va utilitzar per fer operacions fora
de l'horari normal d'activitat de la unitat
(correcció de dades, nou enviament de
missatges a l'AMIC i agkncies de premsa).
D'altra banda, la verificació sistemhtica
del control de les sortides es duia a terme
a les unitats amb referkncia als usuaris

,

El nivell d'índexs i la promptitud amb quk
havia de comencpr la informatitzaciódels
aspectes empresarials van fer que el
hardware es triés especialment per a
aquestes aplicacions i que fos independent
del que donaria suport a la informhtica de

l'operació dels Jocs. El pla d'informatització
havia de tenir en compte les
característiques principals del projecte
olímpic: rapidesa, pragmatisme i ús per a
un període curt (uns cinc anys).
La primera fase del projecte va comenqar
el 1988 amb la contractació de serveis, els
quals es van desenvolupar durant tot l'any
1989. L'any segiient es van iniciar
l'operació i la posada al punt, i el 1991 va
comenqar l'adaptació de la informhtica
interna del COOB792per al període dels
Jocs. El 1993 es van fer el tancament i el
desmuntatge dels equips utilitzats.
El plantejament de les solucions
informhtiques tenia en compte les
característiques peculiars del COOB'92 i
considerava la tipologia de l'entorn
organitzatiu amb procediments nous o per
fer, un entorn fisic i funcional canviant, un
increment constant del personal del
COOB792i un seguit de canvis de
responsables funcionals. El plantejament
va ser especialment complicat perqui? no
es va poder iniciar el procks amb una base

sblida i amb coneixements funcionals; per
aixb es feia difícil imaginar quines serien
les necessitats durant el curt temps de vida
del COOB'92. Aixb va comportar, doncs,
haver d'introduir sobre la marxa nous
requeriments i canvis que moltes vegades
eren molt importants.
El software aplicatiu es va basar en
paquets existents i provats que
permetessin ser modificats amb facilitat i
rapidesa i adaptats a qualsevol situació
actual o canviant. L'empresa Chlcul i
Gestió va aportar les solucions adequades.

El desenvolupament
El desenvolupament del projecte es va
dur a terme sobre la base d'una
metodologia prbpia del COOB'92.
La concentració de recursos va tenir lloc
durant l'any 1989, amb catorze persones a
temps complet. Els anys 1990 i 1991 es va
mantenir un equip estable de tres
persones per al desenvolupament i el
manteniment del software de tot el SIGE.
Esquema del Sistema InformAtic per
a la Gestió Empresarial (SIGE)
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L'operació
Des del comengament,el projecte SIGE i
la seva aplicació es van dissenyar pensant
que cada professional faria servir uns
instruments propis del seu camp. Com
l'aplicació, l'arquitectura del hardware
estava pensada per facilitar al m b
l'explotació descentralitzada del conjunt
del sistema.

Va ser considerada com una hrea de vital
importancia per agditar les tasques de
preparació dels Jocs i per homogene'itzar
el modus operandi dels departaments i les
divisions del COOBY92.Els projectes
d'ofimatica es van dividir en dues parts:
una dedicada a la informatica
departamental, i l'altra, a la informatica
bhsica, és a dir, personal.

L'ofimktica

El grup de projectes dYinform&tica
departamental es va encarregar de donar
eines i suport a funcions molt
especialitzades de l'organització. Es van
establir sistemes informAtics per a l'ajut a
la gestió d'espais de les unitats de
competició (per mitja del CAD), per a
l'edició i la impressió de publicacions
-sistema cedit per Rank Xerox-, i per a
l'emmagatzematge i la recuperació de
documents en forma d'imatge sobre disc
dptic amb el sistema Megadoc de Philips.

El concepte d'ofimhtica desenvolupat pel
COOB'92 va ser el d'un grup de projectes
que aportessin facilitats als departaments i
a les persones de l'organització olímpica.

Tots aquests projectes van ser analitzats
per la Divisió d'Informhtica del
COOBY92,concretament per l'kea
d'informhtica interna; pel que fa a la

La configuració del hardware per a la
gestió empresarial va consistir en un
ordinador IBM ASl400, model B60, de 44
megabits i 6.850 megabits en disc, 12 h i e s
de comunicació de dades, cintes, disquets,
cartutxos, etc. A més a més, pel que fa a
les estacions de treball, hi va haver 66
pantalles, 72 ordinadors personals PS12
connectats en emulació i 64 impressores.

I

Tipus de sofhvure d'ús general al
COOB'92

I

Software d'ús
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Software d'usuan
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responsabilitat operativa, aquesta
corresponia a cadascun dels departaments
responsables de les tasques, als quals van
donar suport aquestes eines.
D'altra banda, la tecnologia ofimhtica
basica va ser concebuda com una eina que
.
donés resposta a les necessitats de
tractament personal de la informació, per
tal de millorar les tasques &oficina i
integrar-ne els elements.
L'organització va cercar una solució
perqub la major part de la informació
generada estigués ja feta en Ia seva forma
final o faltés poc treball addicional per
aconseguir-ne la presentació definitiva.
L'eina adient era un ordinador personal
que complís els objectius que el COOB'92
s'havia fixat: m k a autonomia, mhima
productivitat, aprenentatge facil i rapid i
instal-lació,flexibilitat en la reubicació i
milxhna qualitat en la impressió.
L'autonomia i la productivitat són
objectius de qualsevol projecte oihatic.
La facilitat d'aprenentatge, en canvi, era
un objectiu clau per a l'organització

olímpica, tenint en compte la curta durada
del projecte i el gran augment de personal
en poc temps. A m6s a més, els canvis de
lloc de treball requerien uns equips que
fossin fhcils de traslladar i instal-lar.
La solució va ser aportada per Apple i es
va concretar en el provefment d'ordinadors
personals Macintosh, amb programes
estandard de tractament de text, full de
cucul i dibuix, connectats a una xarxa
conjunta per intercomunicar-se fent servir
un sofhvarede correu electr6nic.
Totes les impressores van ser lhser i
postscript, i es van distribuir per Arees que
cobrien diversos usuaris. La proporció era
d'una impressora per cada sis ordinadors
com a minimi deu com a m k .
La utilització dels ordinadors va créixer
de manera important, ja que, si el 1987 es
preveia un nivell d'equipament de prop
d'un ordinador per cada quatre persones,
la proporció final fou d'un ordinador per
cada 1,7 persones, comptant els
ordinadors destinats a serveis de la xarxa.
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EI COOB'92 va dotar-se
d'eina de suport in ormdtic
perajimciom m o i
especialitzades w m arn
I'@t a la gesti6 d'espais de
I s unitats de competia6 que
es va fer mitjanpntpaquets
de disseny assistit per
ordinador (CAD).
2

EI Sistema I n f o d t i c de
Gesti6 Empresarial (SIGE)
va incloure les aplicncions
cIkiques de tota empresa
informatitzada (control
pressupostali, facfwaci6,
ndmines, wntrol de
magatzems, gesfi6 de
persona4 etc).
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Per a les fas ues d'ofinrdtica
bhrien, el ~ 8 0 ~ va9 2
&dir dotar tots eLs
departamentsd'ordinadors
Ap Ie, amb progrpes
e s t L de~tractament de
textos,full de cdlcul i
dibuix, wnnectats en una
xama wnjunta per
comunicar-sefent servir un
sortwnre de wrreu
electrdnic
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Un ordinadorIBM de la
siric AU400 va ser el
M w m escollitpel
COOB?92per donar suport
infonndíic a tots eis
projecta dclSZGE.

El COOBY92
es va dotar &una aula
d'informhtica per a la formació del .
personal en l'ús bhsic dels ordinadors
(maneig del sistema, tractament de text,
correu electrbnic, full de chlcul i dibuix).
Puntualment es van fer cursos de bases i
eines especialitzades més complexes.
Els usuaris d'informhtica interna podien
accedir, segons les seves tasques, a altres
entorns informhtics fent ús de la xarxa
local. Amb el Macintosh, l'usuari es podia
connectar a les aplicacions a quB podia
tenir accés de l'ordinador central de
gestib, l'ASl400; podia passar informació a
diversos departaments del COOB'92, i
podia usar la xarxa internacional de
correu AppleLink.
Encara que cada entorn informhtic, del
que s'ha anomenat informhtica interna al
COOBY92,
va resultar en certa manera
autbnom, va resultar molt prhctic buscar i
posar en marxa solucions que permetessin
transferir dades entre l'ASl400 i
l'ofimhtica basada en el Macintosh
d'Apple. Fou important enviar off-line, o
fins i tot on-line, sortides del spool
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d impressió a grans sistemes d'impressió
lhser, com ara el de Rank Xerox, instal-lat
al Centre de Publicacions del COOB'92.
També es va connectar l'ASl400 del
COOB'92 a l'ASl400 del COI, a la ciutat
sdssa de Lausana, per usar sistemes de
correu electrbnic i possibilitar el passthrou
d'estacions de treball. I, entre altres
connexions, cal destacar finalment la que
es va fer amb token-ring entre l'ASl400 i
les estacions tipus IBM PS12 o les unitats
de control de comunicacions remotes amb
el host tipus IBM 3745. Per poder dur a
terme aquestes funcions va ser necessari
establir una complexa xarxa de
comunicacions farcint de cables tots els
edificis del COOB'92 (Font Magica,
Olímpia, Rosa i HBlios).

L'ofimdtica durant els Jocs
Durant els Jocs, l'ofimhtica es va posar al
servei de les funcions de cada unitat i, per
tant, no hi va haver nomes un ordinador
per persona o per repartir entre dues o
tres, sin6 que els ordinadors estaven a la
disposició de qui els necessitava.

El nombre d'ordinadors no va créixer per
a l'operació final, sinó que es van distribuir
els existents. En canvi, es van necessitar
gairebé el doble d'impressores a causa de
la dispersió territorial dels equips.

I El projecte Alcatel
La funció del projecte Alcatel per a
Barcelona va ser la de proporcionar una
línia calenta d'informació a un seguit de
mitjans de comunicació i personalitats del
món olímpic dels cinc continents, a uns
4.000 usuaris en total. Aquesta linia va
poder ser consultada les 24 hores del dia
des del 8 &octubre de 1990fins al 24 de
juliol de 1992. Aquest sistema va permetre
que la preparació dels Jocs de Barcelona es
pogués seguir arreu del món en temps real.
Els continguts comprenien tots els
aspectes relacionats amb els Jocs de
Barcelona'92, la histbria de les edicions
olímpiques anteriors, el directori del
Moviment Olímpic i el moment present
de Barcelona, Catalunya i Espanya.

Aquests capítols es van complementar
amb un butlletí diari de notícies i un
servei de correu electrhnic.
Aquesta informació es va presentar de
manera estructurada, segons les
necessitats de l'usuari final, i en els quatre
idiomes oficials del COOBY92.L'accés a la
informació es va assegurar a escala
mundial, amb independhcia de la
mobilitat de l'usuari. Aquesta
independbncia es va completar amb un
sistema que garantia a l'usuari un cost
mínim per cada comunicació.

El plantejament
Per aconseguir aquests objectius es va
configurar una base de dades única en un
host, a la qual van tenir f2cil accés els
usuaris a través d'una xarxa de
transmissió de dades d ' h b i t mundial.
Amb un ordinador porthtil amb mbdem
integrat, una aplicació local a mida i altres
components subministrats gratu'itament
pel projecte, l'usuari, cada vegada que
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Alcatel, com a soci
col-labomdor dels Jocs en
equips i serveis per a la
infonnació als mitjans de
wmunicació, va repartir
pro de 4.000 terminals com
el la fotografia en 50
paisos dels cinc continents.
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El projecte Alcatel per a
Barcelona'92, a
funcionament des del
8 d'octubre & 1990al
dia abans de la cerimtjnia
d'inauguració dels Jocs, va
permetre que els mitjans &
wmunicació rebessin
infonnació detallada sobre
la marxa de I'organització
olimpiea.

volia utilitzar el servei, només havia de
buscar una presa telefbnica de la xarxa
commutada del seu país i pagar una
trucada local des de la seva taula de
treball fins al punt d'accés més proper. El
tram des del punt d'accés fins a
l'ordinador central, el va tlnanqar el
projecte.
El servei de manteniment de l'ordinador
central i de la xarxa cobria les 24 hores del
dia, els set dies de la setmana.
El projecte assegurava en hores laborals un
sistema local d'ajut a l'usuari, als pdisos
amb més usuaris, complementat amb un
altre, a Espanya, centralitzat i multilingiie,
que funcionava les 24 hores del dia.

Les característiques del projecte
Entre els diversos aspectes que en
caracteritzaven la concepció, el
desenvolupament i la posada en
funcionament, caldria destacar, en primer
lloc, el fet que va ser un projecte d'ambit
mundial, que va disposar de punts d'accés

a gairebé cinquanta pdisos, d'acord amb
les necessitats d'assegurar una
disponibilitat permanent del servei,
garantida per l'existbncia de múltiples vies
d'accés en una xarxa iimplia.
La recerca de la tematica d'interbs per a
l'usuari era ben senzilla: un bon esquema
de jerarquització de la informació i un
seguit de facilitats, com ara la recerca per
paraula, permetien aconseguir l'objectiu
amb rapidesa. Per a l'usuari fou també
molt útil la integració de xarxes de
diferents proveldors que apareixien com
una única xarxa. Globalment, doncs, tot el
projecte era una integració de subsistemes
que va aconseguir formar un sol producte,
basat en materials estimdard, combinats
d'una manera nova. La correcció d'errors
de transmissió d'extrem a extrem va
garantir la recepció d'una informació
<<neta>>.
Hi va haver una operació logística vasta i
complexa en la preparació i la distribució
dels equips, a partir d'una presentació
directa i personalitzada del projecte.
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Les instal.lacions del Centre
de Comunicacions per
Sat¿l.lit de Barcelona (I), a
la comareu de I'Alt Penal&
(a 40 kna &Barcelona),
mnstiíueixen un conjunt
modrmíssim d'staafanons
temtres per a 1 s
comuniwaons per sat2I~IJt.
Dumnt els Jocs Olfmpicsva
actuar, juntament amb
19Estaci6Temem de
Buitmgo (2) i el Centre de
Comunicacions per Sat¿l-lit
de Guadalajara, com a
centre distntnbuüinr
ameu del
m6n dels senyals de teImhi6
que s rebien al CIRTV
pmccdcnts de I s unitats de
competici6.

I Les telecomunicacions

I Introducció
Els requisits que els Jocs Olímpics imposen
a les telecomunicacions són excepcionals.
Tres puntals bhics van marcar l'estructura
de les telecomunicacions: els usuaris, eis
recintes i les funcions que s'hi portarien a
terme. El nombre d'usuaris va determinar
la dimensió dels sistemes i les xarxes de
comunicació. El nombre i la ubicació dels
recintes van imposar l'abast geogrfic de la
xarxa de serveis fixos i l'hbit de cobertura
dels serveis mbbils. Les funcions van
definir els tipus d'informació i comunicació
i el suport requerit, ja fos en veu, en dades,
en imatges o en senyals de control.
Calia garantir i'ús de xarxes en l ' h b i t
privat de les unitats i la integració en les
xarxes públiques per assegurar 17enllaq
amb la resta del món. Així, els mitjans de
comunicació presents a Barcelona792van
poder transmetre eis resultats de les
competicions arreu del món des de les
posicions de comentarista, des de les
zones de premsa i des de les c h e r e s de
televisió i els estudis. Els mitjans
tecnolwcs emprats van ser diversos:
cable de fibra bptica, coaxial i de parells,
radioenllaqos, satbl-lits,infraroigs, etc.
El disseny i la planificació efectuats en el
projecte d'arquitectura de
telecomunicacions van assegurar una
implantació, una operació i un
desmuntatge correctes de tots els sistemes
i serveis de telecomunicació.
Els estudis precedents van ajudar a definir
eis projectes que integrarien tota
l'arquitectura. L'estudi Barcelona,
infomtcitica i telecomunicacions (BIT92)
va establir un marc general per al seu
desenvolupament. Més tard, el Pla
Director del COOB792va identificar, amb
l'adjudicació pressuposthia corresponent,
cadascun dels projectes que després es
van dur a terme en l'etapa organitzativa i
que s'agrupaven en tres kees-projectes:
telecomunicacions públiques,
telecomunicacions privades i
radiocomunicacions.
El pressupost total previst per al projecte
d'arquitectura de telecomunicacions va
representar una inversió de prop de
7.000 milions de pessetes, amb una
aportació dels socis col.laboradors i dels
proveldors oficials de més del 50 %.

Cal destacar el suport de Telefónica, que
va tenir un paper molt important en l'bxit
d'aquests projectes. La xarxa de
telecomunicacions del 1992 va poder tenir
una nova estructura gr&ciesa la
instalqlació de 19 centrals de trhsit,
450.000 enllaqos digitals, 800.000 línies
digitals, 500 sistemes de transmissió de
gran capacitat i 900 de petita capacitat,
115 radioenllaqos, 65.000 km de fibra
bptica i 1.300 km de canalització. Dels
325.900 milions de pessetes invertits per
Telefónica, 93.862 es van dedicar a obres
o projectes relacionats amb els Jocs. Entre
els projectes singulars construits cal
esmentar la torre de Montjuic, la torre de
Collserola, el Centre de Comunicacions
per Satbl-litde Barcelona i el Teleport de
Castellbisbal. La majoria dels sistemes
van ser suportats amb xarxes portadores
públiques, amb gairebé 35.000 terminals
utilitzats Únicament per l7organitzaciÓ.
Els projectes, elaborats per la Divisió de
Telecomunicacions i Electrbnica, van ser
coordinats en cada kea-projecte per un
cap de projecte. Dels tres caps que hi
havia el primer semestre del 1990es va
passar a un total de 26 persones a la fi del
1991, que durant la fase d'operació es van
distribuir entre el CIOT i les unitats més
representativescom a caps de tecnologia
'o telecomunicacions.

I Les telecomunicacions públiques
En aquesta hea-projecte es van
estructurar els projectes següents:
terminals de serveis finals; serveis d7accés
directe a xarxes públiques, tarifes i
consums, i serveis de transmissió. El
denominador comú de tots aquests serveis
era el suport en xarxes públiques de
Telefónica.
Les xarxes de telefonia i fax regular
instal-ladesa les unitats van ser
generalment el back-up de la xarxa
olímpica. Ara bé, algunes unitats, per les
seves dimensions o perque no era possible
fer-hi arribar la xarxa olímpica, van
funcionar només amb telefonia regular.
La xifra final va ser de 1.738 línies-un
17 % inferior a la demanda inicial
estimada- més 601 línies de centraleta,
xifres que representen un total de
2.339 línies instalelades. En general,
aquestes línies es van fer servir per a
trucades nacionals i provincials, ja que
l'accés urbA es feia a través de la telefonia
olímpica.

El total d'apareils de fax emprats va ser de
617. Aquesta xifra va representar una
reducció del 14 % respecte a la &a
prevista en l'etapa de planificació. La gran
majoria de terminals, un 70 %, eren de
paper tknnic avanqat, per6 també n'hi havia
d'altres tipologies, com la telefonia m6bil
TMA (un 3 % del total) en marató i vela.
La xarxa de transmissió de dades dels Jocs
de Barcelona va prestar servei als sistemes
informiitics i ofim2tics del COOB'92. El
suport va ser la xarxa IBERMIC,
instal-ladaper Telefónica,amb uns
requeriments especials de criticitat i
redundiincia. Al Centre de Ciilcul Olímpic
(CSA) es va instalalar una central de línies
que anaven des de 2.400 bps fins a 64 kbps
i circuits X-25 IBERPAC per als
terminals DOCUMENT.
La topologia de la xarxa va considerar les
unitats com a xarxes locals i les sortides cap
a punts concentradors, i la comunicació
d'aquests amb el CSA, línies punt a punt.
La redundhcia de h e s va mantenir a
cada moment el servei i, fins i tot, la

possibilitat de carregar tot el trbsit per un
sol circuit. En el cas de 1'Anelia Olímpica,
entre aquesta i el CSA es van utilitzar dos
circuits de 34 Mbps, redundants, i per
camins i accessos diferents.
El dimensionament va ser, en un 65 %
dels 272 circuits, de 64 kbps, amb la
utilització, també, de 50 circuits de 64 kbps
a través de la xarxa de telefonia olímpica,
com a back-up d'IBERMIC, a les unitats
de més importiincia. L'evolució de la xarxa
va comportar un pas de circuits de baixa
velocitat (de 9,6 kbps) a 64 kbps i nous
circuits per a hotels identificats a última
hora, encara que la topologia es va
congelar al comenqament del 1992.
En l'etapa d'operació final no hi va haver
cap incidsncia en els circuits durant l'horari
de competició. Fora d'aquell horari s'hi
van produir 57 incidsncies, totes resoltes
amb una mitjana de temps de 22 minuts
entre la notificació i la solució. En els
circuits llogats a la Família Olímpica hi va
haver 132 incidhcies, amb una mitjana de
temps de reposició de dues hores.
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Antena repetidom &
televisi6 instal-la& a la
Torre de Collserola.
2

La xuma de trammissi6 de
dades &is Joes de Barcelona
va donar servei als sistemes
infonndtics i ofmdtim &l
COOB'92. El suport va ser
la rama IBERMIC,
instal.lada pcr Telefnicq
amb uns requeriments
especials de m'ticitat i
ndunddncia.

3

La teldonia olím ica va ser
un projecte clau L m l'drea
de telecomunicacions.La
topologia de la xuma va
estar configurada en quatre
nodes d'accés (les quatre
drees olímpiques) connectats
entre ells i amb la xarxa
pública
4

La innovació tecnoldgica
més important dcls Jocs de
Barcelona pel que fa als
servei$ als miGam de
comunicació va ser la
utilització d'un tenninal
integrat de veu i &des (el
TMT-Prcss). Aquest
pennetia comunicar-se amb
alsevol país per mi* de
veu o per mi@ de la
connexió d'equips de telefbto
o fa,
només amb una
targera magnPtica
personalitzada que venia
Telef6niica

L'ús del servei de tMex durant els Jocs va
ser hpliament desplagat per altres
serveis com el fax o el correu electrbnic.
Tan sols va ser utilitzat pels mitjans de
premsa de palsos on encara se'n fa un ús
habitual. Així, del?1.015 tblexs enviats, un
23 % van anar a 171ndia,un 20 % a Cuba i
un 16 % a Nigbria. En total, l'organització
va instal-lar 34 línies de tblex als centres
de premsa de les unitats i 9 al CPP. El
COOB792va utilitzar 11 linies per a
serveis propis, repartits entre el Centre
d7Acreditacions,les residbncies dels
membres del COI i 17aeroport,,itambé 5
línies per al servidor AMIC-TELEX, que
permetia 1 enviament de tblexs a traves de
qualsevol terminal de I'AMIC.
7

La implantació &una xarxa de telefonia
dedicada va permetre una comunicació
directa sense commutació a usuaris amb
necessitats molt crítiques, com ara la
seguretat olímpica. El punt concentrador
va ser el CECOR 3, on es rebien les línies
de les unitats territorials. Al CECOR es
va instalalar una central que concentrava
les 148 línies amb els diferents nivells. La

xarxa de telefonia d'emergbncia a les viles
es va fer amb l'objectiu que els residents
poguessin establir una comunicació r2pida
en cas d'una incidbncia greu, malaltia,
incendi o acte terrorista. Es va instalalar
un telbfon a cada pis per optimitzar els
recursos de les centrals telefbniques i cada
grup de cinc habitatges va compartir la
mateixa línia. El dimensionament final va
ser de 1.004 línies, de les quals 618 eren a
la Vila Olímpica de Barcelona, amb
gairebé 2.000 terminals telefbnics.
El lloguer de serveis de telecomunicacions
a la Familia Olímpica el va dur a terme
Telefónica amb un ~rocedimentde bookina
"
degudament acordit amb l'organització
olímpica, mitjangant l'edició de la Guia dels
serveis de telecomunicacions, amb un tiratge
proper als 30.000 exemplars. La innovació
tecnolhgica més important en aquest servei
va ser la utilització &un terminal integrat
de veu i dades, el TMT-PRESS, que
permetia tant fer comunicacions de veu a
qualsevol país, com la connexió d'equips de
telefoto o fax-selfmitjanpnt una targeta
magn5tica personalitzada. Durant els Jocs

van funcionar 900 d'aquests terminals,
repartits entre les sales de treball dels
centres de premsa, alguns dels quals
estaven dedicats a i'enviament de faxos.
Telefónica va instalk prop de 3.000
terminals més a les grades reservades per a
periodistes, per a semeis personalitzats i per
a cada mitja que ho sol-licités,i, en locutoris
degudament condicionats, 860 telkfons
modulars amb possibilitat d'utilitzar
targetes de crkdit i targetes prepagament. A
les unitats es van instal-larprop de 1.000
cabines d'ús públic per als espectadors.

I Les telecomunicacions privades
La xarxa de telefonia o h p i c a va ser un
projecte clau per mitja del qual va ser
possible la comunicació de veu i dades
exclusivament per a i'organització oiímpica
en tot l'hbit territorial dels Jocs.

La topologia de la xarxa es va configurar
en quatre hrees d'accés, connectades entre
elles i amb la xarxa pública. A cada hrea
hi havia connectades les diferents centrals

d'Ericsson de cada instal-laci6-un total
de 73-amb enilasos digitals a 2 Mbps. La
xarxa va suportar un total de 11.000
terminals: 8.533 d'analbgics, 2.000 de
digitals, 253 d'adaptadors de dades a 64
kbps (TAU'S) i 150 de telefonia sense fiis
tipus pre-DECT-CT3 (Digital European
Cordless Telephone). La xarxa olímpica
també va prestar servei als mitjans de
comunicació, al CPP i al CIRTV, perquk
poguessin fer trucades sense &ec entre
les diferents unitats, a raó d'un terminal
telefbnic per cada quatre periodistes.
La diversificació i la redundhcia, i també
la connexió a la xarxa pública per rutes
diferents a centrals diferents, van permetre
una capacitat m b a de 40.000 trucades
per hora. Per confirmar la viabilitat
d'aquest projecte, la Universitat Politknica
de Catalunya (UPC) va fer prkviament un
estudi de simulació. Durant els primers dies
dels Jocs hi va haver puntes de 30.000
trucades per hora; la concentraci6més alta
de trucades es va produir al Centre de
Mitjans de Comunicació (des d'on es feien
unes 70.000 trucades al llarg del dia) i un

@ Centraletes de les unitats
territords

Telefonin regular

L Radiomissatgeria
Xarxa telefdnica a les unitats
"

(

Correu de veu

@ Centre $Emissió

de Missatges

@ Xarxa de telefonin pública
Telefonia Mdbil Automdiica
Vall dYHebmn-&u
Fira- 15 unitats
a Barcelona
Diagona L. 12 unitnisa Barcelona
més I'Hospiralet i Viladecans
Montjrrk 10 m'tntsa Barcelona
més Castelldzfeis, &anollem,
Mollet, Sabadell i Terrassa
Pare & M m 9 unitats a Barcelona
més Badalona

subseus

I

Els quatre nodes agrupen les diferentsunitats tenitoriais de Bercelonamés algunes de les subseus mi*i pmperesa la ciutat

1

cabina telefdnica al Port
Olím~ie.En les unitats
terri&rials a van instal-lar
prop d'un miler dc cabines
d'ús públic.
2

El Centm Mtdic
Coordinador disposava
d'una centraleta atesa per
volunta& que distribuikn
les t r u h nb&

;1tota les viles MS mitjans

de wmunicació i els centres
de premsa de les unitats dc
compe#ició hi havia una
&reahabilitado per
Tele ónica amb serveis de
teldnia regu~ar,f a r i t4lezr.
4

Els aparells dc
Radiotel onia de Gru
Tancat ($GTC ~runbng),
facilitats per Philips, van
oferir un servei dc
comunicació dc veu via
rMio a diferents grups
d'usuaris, espeeiahnent aLs
vehicles dc transport de la
Família Olímpica

-

tr+nsit important perb més uniforme a
l'Area del Parc de Mar (entre 50.000 i
60.000 trucades &&ries). Al final dels Jocs,
s'havien comptabilitzat més de 4 milions de
trucades. En la telefonia olímpica es van
utilitzar diversos sistemes de valor afegit,
com el sistema per al control i la supervisió
de la xarxa que va permetre, de manera
centralitzada des del CIOT, conkixer restat
del t r h i t , variar les rutes entre les quatre
kees olímpiques i optimitzar dinhicament
els diferents recursos de la xarxa.
Van donar suport a l'operació 320
operadores, dedicades basicament a la
recerca rapida de directoris per agilitar la
gestió. El sistema utilitzat va ser el Team
Directory d7Ericsson.Un altre servei va
ser la tarificació detallada per cada k e a
de tota la numeració, a més de la
informació del tipus de trucada, durada,
número de destinació, etc.
Les caraqterístiques digitals de la xarxa
van possibilitar-ne la utilització per la
transmissió de dades tot donant un suport
alternatiu a la xarxa IBERMIC. Altres

aplicacions innovadores van ser la
transmissió d7imatges a 64 kbps de les
b e r e s de circuit tancat de televisió de
seguretat de totes les unitats cap a la
central, i la distribució de les <<llistes
negres, d'acreditacions.
Un sistema de molta acceptació va ser la
telefonia sense fils CT-3, en la banda de
888 Mhz, a l'Anella Olímpica i al Centre
de Mitjans de Comunicació. La gran
mobilitat i les reduIdes dimensions
d'aquests terminals permetia tenir les
mateixes facilitats d'ús que qualsevol
telefon digital. Finalment es van instal-lar
cinc terminals de videotelkfon connectats
a la xarxa que permetien establir
comunicacions de vídeo a 64 kbps entre
1 alcaldia de Barcelona, el conseller
delegat del COOBY92,
el CPO, la
presidkncia del COI i el CIOT; en alguns
d'aquests indrets es va disposar també de
sistemes d'audioconfkrencia.
7

La implantació final de la xarxa olímpica es
va dur a terme entre els mesos de febrer i
juny del 1992, i cal destacar que el 35 % de

1

La torre de Collserola,
rajectada per l'enginyer
flritcinic Norman Foster,
s'aixeca ma'estuosa sobre un
nou p*~
la ciutat.
Promoguda er un consorei
format per &lej¡óniea,
Retevisión, la Corpo~ció
Metropolitana de Barcelona,
Iniciatives, SA. i la
Corporació Catalana de
R U o i Televisió,
constitueiw,juntament amb
la t o m de Montjufq un
node-de telecomunicacions
mdioelLctriques i de
portadorsfísics. La T o m de
Collserola ennet fer la
instal.laci&2pida
d'enllaps d'emrrg8ncia o
tempomls de rrfdio i
televisió, i també p m t w
serveispunhurh atípia no
disponibles en les xames

de

les xarxes internes estaven enllestides I'any
1991 grhcies a la celebració de les proves
test i pilot que van tenir lloc aquell any.
Durant els Jocs,l'organització del
manteniment, l'administració del servei i
l'atenció a l'usuari es van dur a terme amb
un equip central integrat per vuit persones
(amb personal del COOB'92 i de les
empreses col-laboradores), del qual
depenien un total de 130 persones
distribufdes territorialment a les unitats de
competició i als altres recintes olímpics.
Per al seguiment de les incidbncies
tbcniques que es poguessin produir, es va
establir un número d'assistbncia tbcnica,
implantat per Telefónica, que les
canalitzava directament al CIOT.

d'usuari.

I Les radiocomunicacions
Dins aquesta kea-projecte es van portar a
terme tres projectes: les radiocomunicacions
mbbils, el sistema de buscapersones i la
gestió de l'espectre radioelbctric.

incrementar en la fase final en el 25 %, fet
que va obligar a fer una compra de material
nou a darrera hora i a reutilitzar equips.
La diversitat de terminals, d'acord amb uns
requeriments de canals de treball diferents
(setze canals), la utilització d'equips mbbils
instal.lats en vaixells i vehicles per a les
competicions itinerants (ciclisme, marató,
etc.) i la instal-laci6d'equips repetidors als
recintes olímpics on les dimensions ho
requerien, van comportar restabliment
d'un pla logístic i operatiu molt complex,
amb el concurs d'un nombre important de
personal per a la distribució, la instal-lació i
l'emmagatzematge del material. En la fase
operativa es va disposar d'una sala de rhdio
a totes les instal.lacions, atesa per personal
de Motorola.
L'equipament de RTCA va tenir un índex
d'avaries d'un 2,5 %. La resposta en la
reparació va ser bptima, perqub el
manteniment d'aquests terminals es
basava en la seva substitució immediata
d'acord amb l'estoc de reserva.

La telefonia mbbii
Els projectes de radiocomunicacions es
van identificar a dos nivells: un d'hmbit
territorial i un altre de tipus funcional o
personal. En els sistemes territorials es va
planificar i dur a terme l'anomenada
Radiotelefonia de Curt Abast (RTCA),
que va permetre comunicacions entre
diferents grups d'usuaris dins I'hmbit d'un
recinte olímpic i sistemes especials per a
competicions itinerants de cobertura
d'hrea i ciutat (city-wide), mitjangant
transmissors porthtils (walkie-talkie) que
van operar en un sol canal.

El subministrador de RTCA, a partir de la
petició feta pel COOB'92, va posar, a
més, a la disposició de la Familia Olímpica
un servei de lloguer de terminals a dos
nivells: un amb cobertura per a la unitat
olímpica i un altre amb cobertura per a
tota la ciutat. El procediment d'obtenció i
ús quedava reflectit en la Guia de
radiocomunicacions editada pel COOB792
i la DGT. En total, es van contractar 890
aparells porti~tilsi 120 de mbbils, 13
estacions base i 24 repetidors (situats a
Collserola); la banda utilitzada va ser la
continuació del segment espectral destinat
al COOB'92.

La utilització massiva d'aquest sistema
requeria que a cada instal-lacióes pogués
disposar permanentment d'un canal obert,
dedicat i &&s immediat per a cada
colalectiu de treball, que permetés una
comunicació rhpida de utots amb tots*.
Aixb va comportar uns requisits tBcnics
for9 complexos amb un acurat pla de
fieqiihnciesdiferent per a cada unitat. Per
aixh, la Direcció General de
Telecomunicacions (DGT) va habilitar
especialment una part de la banda III de
televisió amb un estricte pla logístic de
control de l'espectre radioelbctricque va
ser molt eficag. Per a l'assignació del
nombre d'aparells a cada unitat territorial,
es van tenir en compte les dimensions del
recinte i les activitats efectuades pels
diferents col.lectius, segons que es tractés
d'una unitat de competició, un centre de
suport o una vila olímpica. Les previsions
fetes en la fase de planüicació es van

La telefonia mbbil va permetre que els
membres de l'organització amb una
determinada responsabilitat fossin
localitzables permanentment. La xarxa
TMA-900 TACS, implementada per
Telefónica des del 1991, va possibilitar la
cobertura de totes les unitats olímpiques i
de les principals carreteres d'accés. Els
terminals utilitzats van ser 407,
aproximadament un 20 % per sota de les
previsions inicials. El 70 % d'aquests
terminals eren porthtitils i assignats a una
única persona, un 16 % eren assignats als
vehicles de la flota del COOB'92 i el 14 %
restant eren transportables per aplicacions
molt particulars. Els terminals porthtils
utilitzats, de la marca Philips, eren de
petites dimensions i de fhcil maneig, i van
ser administrats directament pel mateix
usuari. L'índex d'avaries va ser molt baix
(de prop del 3 %).

El sistema de Radiotelefonia de Grup
Tancat (RTGC-Trunking) va proporcionar
un servei de comunicacions de veu via rhdio
a diferents grups d'usuaris, principalment
als vehicles de transport de la Família
Olímpica. La xarxa, implementada per
Telefónica, estava configurada per 24
estacions base, distribui'desper tot
Catalunya i coordinades per un centre de
gestió. Els terminals van ser subministrats
per Philips (1.650 de mbbils i 460 de
porthtils) i instal-lats,administrats i
mantinguts per Telefónica Servicios(TS-1).
En la fase final de la implantació del
servei van sorgir diferents problemes a la
xarxa a causa dels terminis de la
instal-laci6i dels canvis en el software, que
van obligar a activar un pla especial per
intentar assegurar la cobertura dels
terminals mbbils de la flota del COOB792.
La utilització final del servei va demostrar
que, un cop estabilitzada la xarxa i as
partir del moment que I'usuari es
familiaritzava amb el seu funcionament,
l'acds compartit va ser un gran ajut en les
comunicacions per a transports.

El volum de trhnsit va comportar eis
primers dies dels Jocs unes 15.000
trucades per dia, amb una punta el dia 1
d'agost de 14.982 trucades. El 65 % es
feien des de la flota de vehicles del
COOB'92 i la resta provenien de la flota
de la Família Olímpica. El total de
trucades efectuades va ser de 237.552.
L'índex d'avaries en terminals porthtils va
ser del 15 % i en els mbbils del 2 %.

EI servei de Radiotelefonia
& Curt A b a t (XTCA) va
permetre la comunicadó
entre els di matlr
d%suaris la P
a
%
!
:
Olímpica (I) i de
I'organitzadó (4) dins
l'dnrbit d'lma nwteixu unitat
temmtoriaLEls aparells i el
servei de manteniment van
serproporciona& er
I'empma *otoroP,

El sistema de buscapersones

EI servei & domispatgeria
del COOB92, ropomionat
per btelec-ph&b va

El servei de radiomissatgeria del COOB'92
va permetre al personal de i'organització la
recepció a i'instant de missatges escrits per
mitja d'un receptor alfanumbric de butxaca
subministrat per Indelec-Philips.El servei
va ser proveft per Telefónica Servicios
(TS-I), mitjanpnt la xarxa Mensatel.
L'awés al servei es podia fer bé a través
d'un servei d'operadores en els quatre
idiomes oficials o bé a travks de qualsevol
terminal de I'AMIC. El volum ñnal va ser
de 3.340 terminals, que representa un
increment del 25 % sobre la xifra prevista.
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%G&$G6EbZ6de
IVnstant mbatges escrits per
mi@ d'un petit necptor
alfanum¿ric de b u t m u ~
3
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La tel4onia mbbil (TMA
TACS) va ermme als
mrrbrcs 1 3 0 aniczaeió
amb responsab%tats estar
localitzats punr4ncnment.
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Els missatges efectuats van ser 90.251; el
50 % aproximadament es van fer a través
del servei d'operadores i l'altre 50 % per
I'AMiC. La punta de trbsit va tenir lloc
el dia 24 de juliol amb 5.307 missatges
emesos. L'índex d'avaries va ser molt
baix, aproximadament d'un 2 %.

La gestió de I'espectre radioel&ctric
A l'inici del 1990 es va formar la Comissió
Assessora de Radiocomunicacions de
Barcelona'');! (CAR'92), on estaven
representats la DGT, Telefónica,
Retevisibn, la RT0'92 i la Divisió de
Telecomunicacions i Electrbnica del
COOB'92. L'objectiu era la coordinació i
el control de l'espectre radioelbctric
utilitzat per l'organització i la Família
Olímpica i la garantia de la seva qualitat i
seguretat. Els programes van ser elaborats
en la fase de pl&caciÓ a través d'un
grup de treball, el GTR'92, en qub es
coordinaven les assignacions temporals de
freqükncies, els procediments de
concessió, acceptació, acreditació i control

ltucades eteftuades en el Ststema
de Radiotelefonia de Grop %mat
(RTGC)

d ' a d s a les unitats olímpiques dels
terminals de radiocomunicacions, el
procediment de booking a través de la
Guia de radiocomunicacions i, finalment,
el pla logístic de control i supervisió de
l'espectre mitjanqant un pla coordinat per
la DGT, en el qual van intervenir personal
de la mateixa Direcció General, la
Generalitat de Catalunya, Telefónica i
Retevisión.
Els recursos humans aportats per la DGT
van ser de 123 persones, a més de la
utilització de material divers de mesura i
control a través d'unitats mbbils. El fet
que s'utilitzessin prop de 2.300
freqükncies va comportar una acurada
planificació i una tasca d'inspecció molt
rigorosa. Un total de 62 entitats van
acreditar 1.335 equips, i es van detectar
123 incidkncies per interferbncies, de les
quals un 37 % eren del servei de RTCA,
un 28 % de h e r e s de RF i un 24 % de
serveis mbbils terrestres sol4icitats per
tercers. Es van fer 66 actuacions amb
confiscació d'equips.

1

Posició dels jutges a la línia
de sortida en la competició
de rem a Bunyols.
2

Detall del sostre del Palau
Sant Jordi. La sonorització i
la il-luminació d'aquesta
instal.lació esti formada per
línies de focus i altaveus
distribuih de manera
esimt ica en l'esmuctum
cmtnr?quepenja
la
cúpula, que garanteixen la
polivallncia per als diferents
asos del Palau. A q u s a
polival&cia va quedar
dmoshada dumnt els Jocs
Olímpics en acollir m
orts &lprograma oficial
a competició sencera de
gimndstiaa i les & a l s
d'handbol i voleibol).
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L'iirea d'electrbnica del COOB'92 es va
encarregar de dur a terme tres projectes de
gran abast: so, instruments de pista i
visualitzadors,i xarxes de CATV. Aquests
projectes es van iniciar el mes de marg del
1988, any en qub es va intervenir també en
diversos projectes de l'Estadi Olímpic i del
Palau Sant Jordi, aleshores en construcció.
Els caps dels projectes de so i instruments
de pista s'hi van incorporar a l'abril del
1989, mentre que el de xarxes de CATV ho
va fer al maig del 1990. Cap a mitjan 1990,
1'Lea ja disposava d'un total de 8 persones.
Al principi del mes de juny del 1992 s'havia
anibat a les dinou persones, just abans
d'incorporar-s'hi el gros del personal
relacionat directament amb l'operació.
Aquestes dinou persones es repartien entre
elles els diferents projectes de la manera
següent: sis persones en el projecte de so,
sis en el d'instnunents de pista, tres en el
de CATV i quatre en la direcció de l'bea.
Durant els Jocs Olímpics, el personal de
l'iirea va dur a terme tasques a les unitats
territorials (dotze persones) i també al
CIOT (set persones). Les tasques van ser
les d'adjunts al cap de tecnologia, caps
tbcnics de so, responsables d'instnunents
de pista, caps de telecomunicacions i
responsables de projecte al CIOT. L'hrea
d'electrbnica va participar en moltes
activitats prbvies a la celebració dels Jocs
Oíímpics: la inauguració de 1'Estadi
Olímpic a l'hivern del 1989, proves
ailíades, com el Memorial Joaquim Blume
del 1990, i totes les proves celebrades a
l'estiu del 1991 i la primavera del 1992.

Els projectes de sonorització de recintes i
&interpretació simultania estaven
englobats dintre el projecte anomenat de
so, i altres projectes de menor visibilitat^
perb de gran importancia per al bon
funcionament i desenvolupament dels
Jocs, com ara la logística dels himnes dels
CON i la de les músiques per a esports que
necessitaven acompanyament musical.
El projecte de sonorització de recintes
havia de dotar cada instal.laci6 de
l'equipament de sonorització adient. Es
van equipar un total de 65 instal.lacions,
dues unitats mbbils i quatre unitats
transportables.
Les dotacions eren permanents, temporals
o mixtes, segons el tipus d'instal.laci6.
Així, per exemple, a les instal-lacions de
competició de tipus temporal, com ara els

circuits de marxa, marató, ciclisme de
carretera, etc., la sonorització era coberta
amb equipaments mbbils o transportables
i de desplegament rhpid.
El desenvolupament dels projectes de
sonorització es va fer seguint un pro&
metbdic de consulta i assessorament, que
des del comenvent va involucrar les
divisions o els departamentsimplicats:
arquitectura, esports, cerimbnies,premsa,
provei'dors, etc. Els projectes responien a
patrons prbviament definits en diverses
categories, segons si la instal-lacióde
competició era oberta o coberta, la capacitat
de públic, si la música era part essencial en
el desenvolupament de l'esport, si s'hi
disputaven finals i si s'hi liiuraven medalies,
etc. Es va establir una taula de parhetres
que definia un conjunt de característiques
electroacústiques per a cada categoria
d'instal.laciÓ. Es van tenir sempre en compte
les característiques acústiques de l'entorn
arquitectbnic. Per validar el projecte, es va
fer la modelació en computador de les
propostes arquitedbniquesi dels
tractaments acústics recomanats.
Quant a la dotació d'equipaments, també
hi va haver una estandardització, i es van
definir els mbduis d'equipaments d'una
manera racional per tal de facilitar la
generació de comandes, el control de les
instal.lacions i la simplificació de la
dotació de recursos materials i humans
per al manteniment correctiu i preventiu.
A més dels aspectes electroacústics,el
projecte va dedicar una gran atenció als
aspectes d'infrastructura que afectaven
basicament les sales de control. Els criteris
per a l'estandardització de les
instal-lacionses recollien en un document
anomenat uInstal-laci6model,. Les fases
següents eren les de validació,
contractació, execució del projecte, i
acceptació i posada en funcionament de la
instal-lacióde sonoritzaci6.Els plans de
qualitat, de manteniment, de formació i
d'operació, els estudis de riscs i altres
documents aportaven tota la informació
necesshia per dur a terme totes les
activitats que s'havien identificat en les
fases inicials de planificació.

La interpretació siPnultdnia
L'equipament per a la interpretació
simultknia de les sales de conferbncies
s'havia d'instal-lara les unitats de
competició on hi havia finals i, per tant,
conferbncies de premsa, i en centres
operatius on tenien lloc activitats d'interbs
periodístic d'hmbit internacional. Aquest
és el cas del Centre Principal de Premsa

(CPP) i la seu del COI, entre d'altres. Els
responsables d'esports i de premsa van
fornir les dades necesshries per iniciar el
projecte, com per exemple: els calendaris
de conferkncies de premsa, el nombre de
persones a les taules &operadors, els
assistents esperats, etc. Amb aquestes
dades es van preparar el pla i el calendari
de sales de conferkncies, eines que van
permetre la planificació detallada del
projecte.

simulthnia, 24 sales de baixa expectació
(12 amb interpretació simulthnia) i 4
unitats mbbils de reforgament. L'equip
humh, el constitulen 78 persones. Aquest
projecte, a l'igual de la resta, es va dotar
de documents de treball com els plans de
qualitat, de manteniment, de formació i
d'operació i els estudis de riscos. Aquests
documents van assegurar que en la fase
operativa tot funcionés com s'havia
planificat.

Es van establir diverses categories per a
les sales de conferkncies, tenint en compte
l'expectació esperada (alta, mitjana o
baixa), i es van assignar uns mbduls ja
definits i estandarditzats a cadascuna de
les categories. Vequipament per a la
interpretació simulthnia es va
dimensionar, d'acord amb la Divisió
d'operacions de Premsa i el Departament
de Serveis Lingüístics del COOB'92, com
a mínim per a les quatre llengües oficials, i
amb un miiximde sis llengües a les unitats
més significatives. En total, hi va haver 8
sales d'alta expectació i 15 sales de
mitjana expectació amb interpretació

Els himnes nacionals i les bandes
musicals
Els himnes nacionals es van enregistrar
sobre disc compacte interactiu. Aquest
sistema permetia protegir l'operador d'un
possible error guiant-10 pas a pas en el
moment de programar un himne en la
cerimcinia de proclamació de vencedors.
Les mdsiques, per als esports on eren
imprescindibles (gimnhstica rítmica i
natació sincronitzada), es van enregistrar
també en format digital, perb aquest cop
en cinta magnktica (DAT).

1

S a h d'anunciadors del
Palau Sant Jordi. A mnris dels
aspectes elecímacristics,el
projecte de so va fer una
gran atenció als aspectes
d'inq?asttuctunz que
afectaven principalment les
sales de control
2

Apmclls de megafonia
emprats en la competid6 de
mana atl2tic.n.

3

Ja en les Competicions'91es
van posar a prova els
sistemes d'interpretaci6
simulrhnia que serien
eapMts dumnr & JOCS.
4

Torre de so &I Tennis de la
Vali d'Hebmn.
5

Durant e h JOCS, van
funcionar 132 rabins per a
la int retació simultania,
rep&%
entre les sales de
con erenda de les unitats on
hi tviaflnals, els hoteis
seu, el CIRTV i el CPP.

Els instruments de pista i els
visuaiitzadors
Dins aquest epígraf s'englobaven els
projectes &instruments de pista,
marcadors, pantalles gegants i sistema de
televisió per al control de la competició.
Sobre la base dels sistemes de
puntuacions, els esports olímpics es van
reunir en tres grans grups:
a) En moltes disciplines esportives
(curses, llanqarnents, salts, etc.) es
determina el guanyador o la guanyadora
d'una competició després de mesurar
l'actuació d'un esportista (en temps o en
disthcies) amb relació a la resta i decidir
quina Cs la millor marca.
b) En altres modalitats s'utilitzen les
puntuacions que els jutges atorguen als
competidors després de valorar l'actuació
dels contrincants partint de la tbcnica,
l'efectivitat o la vistositat de la seva
actuació (gimnhstica, boxa, salts, judo,
lluita, etc.).

c) Finalment, en els esports d'equip, el

guanyador és el qui aconsegueix vbncer el
seu rival gracies al major nombre de punts
assolits al llarg del temps que dura la
competició: aquest és el cas del futbol, el
voleibol, la pilota, l'hoquei, etc.; la
informació de l'evolució de la competició
es mostra en uns marcadors adaptats a
cadascun d'aquests esports.
En algun esport, com l'hípica, o en
modalitats d'altres esports, com l'esltdom
en aigües vives, es combinen la mesura de
temps, les puntuacions dels jutges i les
penalitzacions per decidir qui és el
guanyador.
En aquests tres grups, cal mesurar
acuradament les magnituds de temps i
distancies, s'han de recollir les
puntuacions dels jutges o bé s'ha de
reflectir la puntuació dels equips en uns
marcadors adaptats a l'esport en qüestió.
La mesura del temps i de la disthcia, i la
recollida de les puntuacions o sancions
assignades pels jutges als esportistes es fan

mitjansant instruments <<depista>>,
ja que
la seva funció va íntimament lligada a allb
que succeeix a 1'8rea de competició. El
nom d'instruments <<depista>>no fa
justícia a la seva naturalesa perqui3 sovint
són <<sistemes>>
amb una complexitat
superior als simples sensors de mesura.
Darrere els sensors o els terminals usats
per a la puntuació dels jutges hi havia
equipaments molt perfeccionats. Aquests
rebien els senyals dels instruments i els
processaven en ordinadors dotats del
software d'aplicació adequat a cada
especialitat esportiva. Seguidament, es
transferien les dades al Sistema
d'lnformació de Resultats (SIR) i a la
televisió.
La idea que es tractava d'un <<sistema>>
era
refor~adapel fet que els instruments de
pista s'acompanyaven normalment de
marcadors de pista. Aquests marcadors
presentaven la informació &una manera
relativament simple i eren governats pel
sistema d'instruments de pista, del qual
formaven part. Aquesta mena de
marcadors es podien veure en esports com

l'atletisme, la boxa, la liuita, el judo, la
gimnhstica, el waterpolo i d'altres. En el
cas de l'atletisme, els marcadors de pista
eren governats pel SIR, situació que
també es va donar en algun altre esport.
Els visualitzadors, més coneguts com a
marcadors i pantalles gegants de vídeo,
són els sistemes que permeten donar la
informació completa de l'evolució de la
competició als espectadors. Els
visualitzadors es van utilitzar també més
enllh de l'hmbit estrictament esportiu.
Així, durant les cerimbnies d'inauguració i
de clausura, la pantalla gegant i el
marcador matricial de 1'Estadi Olímpic
van reforqar els efectes especials de les
cerimbnies. Amb les pantalles gegants, el
públic podia seguir de més a prop els
protagonistes de les diferents proves,
gracies als plans curts que oferien els
realitzadors de la RT0'92.
Els marcadors alfanumbrics facilitaven la
presentació massiva d'informació, tant si
eren iletres, nombres i, en el cas de
marcadors matricials, grhfícs o animacions
simples. Aquests marcadors presentaven

1,2,4,516

L'empresa Seiko va proveir
els instruments de pista
necessaris per al mesurament
del tem s i les distdncies, i
també recollida de les
puntuacions i les sancions
establertes pels jutges i
&bitres. Tors aquests
insrnrmenrs es
caracteritzaven el color
groc erten'oc eiaparelis
empmts en Za foto
d'mibada (I), els
mesumdors de distdncies
dels Ilanpaments (2), el
sincronitzador del tret de
sortcrtc&
a
l les mrses
atlPtiques, els aparells de
esti6 de resultats drl
ddminton (5) i els
mnbmetres de les Piscines
Bernat Picornell (6).

&

%

3

Els marcadors alfanum2rics
permetien pmentar la
informació en lletres i xifres
i, en el cas dels marcadors
matricials, en grd ra i
animacions simp es.

f
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El personal de I'organir~aciÓ
ortiva va donar suport
rirbitres i jutges en el
control de la competició.

ilistes de sortida, resultats finals, missatges
d'interbs per al públic, etc.
El sistema de televisió per al control de la
competició, dotat amb &meres de vídeo
autbnomes, reproductors de vídeo i
televisors, seguia de prop l'evolució de les
competicions i permetia als jutges revisar les
incidbncies o destriar el guanyador d'una
final ajustada en les cintes enregistrades.
Tots els projectes esmentats van partir
dels requeriments que van fer les
federacions internacionals, els
responsables del SIR i la RTOY92.Amb
l'adequació a les limitacions que
imposaven la infrastructura de les
instal-lacions,les possibilitats que oferien
els diferents proveidors i l'examen dels
sistemes existents, es va engegar la tasca
de preparar tots els projectes. Amb la
planificació prbvia es va obtenir un seguit
de documents (requisits funcionals, pla de
marcadors, plans d'operació, etc.) que van
permetre tirar endavant totes les ordres
de construcció d'equipaments, comandes,
contractes, etc.

Com a resultat d'aquests estudis previs
van sorgir les necessitats següents:
mesura de temps i disthcia: en disset
esports,
puntuació de jutges: en catorze esports,
marcadors alfanumbrics i matricials: en
vint-i-cinc esports,
serveis a televisió: en onze esports,
serveis per a televisi6 d'alta definició:
en dos esports,
pantalles gegants permanents: dues
(Estadi Olímpic i Palau Sant Jordi),
pantalla gegant mbbil: en un esport,
pantalla gegant temporal: en un esport
(Pavelló L'Espanya Industrial).
Com en el projecte de so, en aquest també
es van preparar plans de qualitat, de
manteniment, de formació i d'operació,
estudis de riscos, plans d'emergbncia, etc.

El CATV
Aquest projecte havia de proporcionar a la
Família Olímpica els canals de televisió que
estipulava la Carta Olímpica (del 1987).

SP-
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Marcador gegant a I'Estadi
Olímpie, que permetia donar
una hrformaci6 completa de
I'evolució de la competia6
als espeet&m. En el ms de
I'atlerisae, els marcadors de
pista eren governats pel SZR
2

Eis blocs de sorhrhda
dc Ics
cude velocitat i relleus
estaven connectats al sistema
de rronometmtge elecrrdnic

El projecte de CATV va englobar tant la
planificació i l'execució de les xarxes, amb
els seus components tecnolbgics, com el
subministrament dels terminals
(televisors, vídeos, multipantalles).
Per aconseguir aquest objectiu, es van
analitzar els elements que havien de
conformar el sistema. La generació dels
senyals bhics que calia distribuir era
responsabilitat de la RT0'92: eren
transmesos al CIRTV pels mitjans propis de
la RT0'92. El transport dels setze senyals
internacionalsfins al CIRTV es va fer
mitjanpnt una xarxa de fibra 6ptica. A les
unitats territorials, els terminals de recepció
del senyals internacionalsenviats per fibra
bptica alimentaven les capgaieresde CATV.
Juntament amb els senyals internacionals,
es distribuYen els senyals locals de les
unitats mbbils de RT0'92, els senyals de
vídeo generats pel SIR i les emissions
regulars de les cadenes públiques. La
xarxa de distribució, iniciada a la
capqilera, estenia les seves branques fins a
les posicions de premsa, les posicions de
comentarista, les bees de treball de
premsa, les sales per a personalitats i les
oficines de l'organització. Fora de les
unitats de competició, hi havia xarxes de
CATV al CPP, a les residbncies dels
dirigents del COI, a les viles i al CPO.
El projecte es va iniciar a partir d'una
enquesta efectuada a les diferents divisions
del COOB'92 -RT0792, Operacions de
Premsa, Esports, Motjament, Informhtica
i Sistemes-, per poder anar delimitant la
dimensió de les xarxes i el nombre de
terminals que caldria utilitzar. L'enquesta
va ajudar a definir quins eren els serveis
requerits a les posicions de premsa, a les
videoteques i les pantalles gegants del
CPP, a les sales de projecció de les viles i a
altres serveis a mida.

s'havien d'utilitzar, sense comptar els
aparells de lloguer, que eren gestionats
directament des de les divisions que els
havien demanat. Es van instal-lar53
capgaleres, amb un total de 395 canals
modulats distribliits. Les xarxes de cable
coaxial instal-ladesdonaven senyal a 8.000
televisors. L'operació i el manteniment de
les xarxes es van confiar als mateixos
subministradors, amb l'ajut de voluntaris.
La fase operativa es va regir per les
previsionsfetes en el pla d'operacions del
projecte de CATV, que determinava quan
arribarien els materials, quantificava i
indicava els terminals que s'havien
d'instal-lar,indicava qui feia el manteniment
preventiu i el correctiu, i establia tots els
procediments que s'havien de seguir amb
els centres de suport centraiitzats.

I La seguretat electrbnica
El COOB'92 tenia les responsabilitats
associades a l'autoprotecció dels recintes
obpics; basicament aquells en qu5
durant la fase operativa caiia acreditació
per accedir-hi. Així doncs, era necesshria
l'adequació de mitjans electrbnics
d'autoprotecció per aconseguir una
organització i una operació satisfactbries
-tot disminuint les necessitats de
personal i protecció física-, i també per
augmentar el grau de seguretat i
aconseguir que totes aquestes mesures
fossin aparentment inexistents.
L'bea de seguretat electrbnica, sota la
responsabilitat de la Divisió de
Telecomunicacions i Electrbnica, es va
estructurar en sis projectes: disseny,
control d'accés i persones, control d'accés
de materials, circuits tancats de televisió,
sistemes de detecció i d'intrusió, i gestió i
implantació.

Amb totes aquestes dades es van abordar
el disseny i la instal.lació de les xarxes
seguint un estudi previ que establia els
criteris i les especificacions tbcniques que
calia tenir en compte. Es van planificar les
instal-lacionsi les proves de manera que
s'evitessin les puntes de treball en el
darrer minut. Per aixb va caldre una
coordinació estreta amb la Divisió de
Construccions, que controlava les obres
d'adequació de cada unitat.

En les primeres consideracions sobre
l'abast &aquesta &rea,va prendre forga la
idea de desiligar, en la mesura que fos
possible, els aspectes merament t5cnics de
les responsabilitats operatives. Així, la
relació amb els organismes i les forces de
seguretat locals, autonclmiques i estatals
es duia a terme de manera centralitzada
per la Divisió de Seguretat; l'aprovació
d'hipbtesis de treball i I'estructuració dels
temes tecnolbgics van ser els dos moments
de relació m6s intensa.

En l'etapa de planificació es va prestar
una atenció especial a un problema tan
delicat com la recepció, el control, la
instal-lació,la sintonització i la recollida
dels 10.000televisors i 1.200 vídeos que

La planificació i la deñnició de la
infrastructura d'equips i les xarxes de
seguretat que havien de cobrir les
necessitats dels diferents edificis i

persones implicades en els Jocs Olímpics
es van fer tenint en compte el model
organitzatiu i els criteris de cobertura
de riscos estudiats i aprovats l'any 1988.
Els riscos bhsics identificats van ser: danys
a persones, interrupció de funcionament,
danys econbmics, ús indegut i integritat de
béns materials.
Es van obtenir, en aquesta primera fase,
els avantprojectes de les instal.lacions, que
cobrien els riscos i les necessitats que
s'havien estudiat abans d'una manera
intensa i molt detallada. La definició dels
sistemes tecnolbgics i dels plans
d'instal.laci6 i operació va permetre
estandarditzar el procts, fer-10
controlable, estimar amb precisió els
recursos humans necessaris i fer un
pressupost ajustat i fiable.
Amb les dades recollides, es van iniciar els
estudis de mercat i les negociacions amb
els subministradors. L'elaboració d'un
contracte estandard va facilitar, en gran
manera, el tancament d'acords amb la
rapidesa necessgria. Comengava la fase de

desenvolupament de projectes i la seva
implantació gradual. Cal tenir present que
les necessitats i, per tant, la implantació
van anar creixent al mateix ritme que el
COOB'92.
L'organització general de l'hrea de
seguretat electrbnica es va desenvolupar
en quatre etapes: a) disseny de l'operació,
de l'abril del 1989 al gener del 1991;
b) projectes territorials, fins a l'octubre
de11991; c) fase d'implantació, fíns al
juny del 1992, i d ) fase d'operació, fins a
l'agost del 1992. La dotació de personal
tbcnic va anar augmentant, i al final es va
arribar a disposar d'un cap d'kea, quatre
caps de projecte, un responsable de
logística i un adjunt de caps de projecte, a
més del personal administratiu necessari.

El control d'accés de persones
Per garantir l'accés correcte a les diferents
unitats de totes les persones vinculades als
Jocs, i tal com ha estat tradicional en les
darreres edicions olímpiques, es va crear
una acreditació personal. Aquesta
Eis sistemes de tramport deis senyals
de televisi6
1Centre de Comunicacions per

Sadl.lit de Barcelona

2 Centre de Comunicacions per

Sat2l.lit de Guadalajara

3 Cenire de Comunicacions per

Sat2l.lit de Buitrago
4 Torre de Montjuk
5 Torre de Collserola -

Castelldefels
L'Hospitalet
Mollet
Granollers
Sabadell
Sant Sadurní
Terrassa
Viladecans

-

Xarxa de fibra dptica
directa
Xarxa de fibra dptica
alternativa
Xarxa de radioenlla~os
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Per a la lectura electrdnica

de les acreditacions als punts
de control d'accks, es van
utilitzar un total de S50
lectores de mig Idser. Durant
els Joes, es feren més de
200.000 lectures didries en el
conjunt de totes IPS unitak
2i3

També en elspunts de
control dJacceses van f u
servir delectors de metalls
quefiItraven I'a& a les
unitats de materials o
objectes no permesos.

acreditació, constitulda per un suport de
paper de seguretat plastificat en el qual
figuraven la fotografia i les dades
personals de l'usuari, contenia també un
codi de barres i els pictogrames
identificatius dels accessos permesos.
El codi de barres permetia fer una lectura
electrbnica amb raig l b e r de 17acreditació,
que confirmava de manera fhcil el dret
d accés del seu posse'idor a les unitats, a
més de fer un seguiment estadístic i de
control de seguretat.
7

Als mateixos centres d'acreditació, una
vegada creada 1 acreditaci6, uns equips de
verificació amb pistoles lhser, iguals que
les que s'utilitzaven en el control d'accés,
permetien comprovar que totes les dades
eren correctes.
7

Per al control d'accessos es van utilitzar 550
equips lectors. Aquest procediment,tot i la
novetat, va ser un &t. L'autonomia i la
fiabilitat que el caracteritzavenvan permetre
que els voluntaris que en tenien cura
treballessin cbmodament i amb garantia.

Segons la programació de la pistola de raig
lhser, aquesta autoritzava o denegava
l'accés al recinte. Les dades que la pistola
llegia eren emmagatzemades i, diverses
vegades al dia, es descarregaven sobre un
terminal informitic autbnom que hi havia a
totes les unitats. D'aquí s'enviaven per linia
telefbnica dedicada al sistema central. El
nombre de lectures dihries durant els Jocs
va ser superior a les 200.000. Les
acreditacions incloses en la <<llista
negra*,
un cop detectades, havien de ser
destniides. Aquesta llista era enviada, de
manera centralitzada, a totes les lectores,
per la qual cosa eren detectades
automhticament en ser llegides.

El control d'accés de materials
L'organització va disposar d'equips
electrbnics que podien filtrar l ' a d s a les
unitats oiímpiques d'una skrie de materials i
objectes que, per les seves característiques,
podien impedir el desenvolupament
correcte de l'activitat esportiva. Aquesta
funció es va portar a terme amb detectors
de metalls (2.200 en total), als mbduls

d'accés de personal acreditat i de públic;
inspecció de raigs X, per a control de
paqueteria i correspondbncia als mbduls
d'acc6s de materials; detectors de camps
magnbtics, per a la verificació de vehicles
a les kees d'aparcament o transferbncia
de mercaderies, i supervisió d'arees per a
la localització d'artefactes explosius,
mitjangant detectors d'explosius tipus
snifors.

Els sistemes de Circuit Tancat de
Televisió (CCTV)
Aquest sistema permetia obtenir imatges
televisives per circuit tancat d'un recinte,
ocupat o buit, com a element informatiu
de les persones responsables de la
seguretat, la qual cosa possibilitava la
verificació d'anomalies detectades per
altres mitjans, el seguiment d anomalies
amb dades fiables i l'enregistrament
d'imatges per a intervencions o
investigacions posteriors. Una altra funció,
inicialment no prevista i que va donar un
alt rendiment, va ser el control de públic a
les grades de les instal-lacionsesportives.
7

Els elements que componien els sistemes
de CCTV es poden agrupar en quatre
categories: equips de captació (470 &eres
de televisió amb elements auxiliars), equips
de visualització (160 monitors de televisió),
equips d'enregistrament (65 magnetoscopis
de seguretat amb enregistrament lent i amb
cobertura contínua de 448 hores) i equips
de transmissió (digitalitzadorsd imatge
amb transmissió mitjanpnt xarxa de
telefonia interna).
7

Els sistemes de detecció d'intrusió
Els sistemes de detecció d'intrusió es
basaven en la variació, en el valor de
repbs, d'una magnitud física avaluada
pr&viament,que generava una alarma.
Eren un complement de la seguretat
física, que donava una resposta immediata
a qualsevol intent d'intrusió en una zona
prhviament limitada.
Els elements del sistema es dividien en tres
categories: equips de detecció
(enregistradors d'avís d'alarma, que
controlaven la posició de les portes, el

1

LJedificiOlímpia, seu del
COOB'92 estava dotat de
pantalles de migs Xper al
wnhol de la paqueteria i la
wrrwpondlncia
2

A les entrades eral
personai a d t a t en tes
unitats de com etin'6, hi
havia arn de &rectom de
mctalk Enhada al xalet del
Centm d'H@iaa del
Montmryh
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EIS sistemes & Circuit
Tancat & Televisi6 (CCTV)
erm un important suport dcl
control & la seguretat deli
recintrs olintpcs.
4

AI CECOR 3 es va instal.lar
una central & telefonia
dcdlcadaque m e t i a U M
~omunicad6$rec& a
usuaris amb necessials molt
mentiques

moviment dins un volum o l'agressió a una
tanca perimetral), equips centralitzats (que
informaven de totes les alteracions dels
sistemes a través d'impressores de dades,
terminals grhñcs o quadres sinhptics, perb
sense fer Ús &avisos acústics) i seguiment
de les rondes de vigilbcia. Els controls
&aquests equips, i també els de CCi'V, es
trobaven als centres de control de
seguretat, situats a cada unitat, els quals
eren operatius les 2A hores del dia.
A les unitats amb detecció perimetral, la
integració d'aquest sistema amb els de
CCTV va ser basica per aconseguir una
operació correcta. Quan es produla una
detecció, automhticament s 0btenia una
imatge de la zona afectada, amb la qual es
podia definir la causa real de l'alarma i
així mobilitzar els recursos necessaris.
7

Dikiament, des de cada unitat es duia a
terme la transmissió de les dades del
sistema i de la ilista de totes les
operacions efectuades al CIOT, on
s'analitzaven les dades per garantir
l'operació adequada dels sistemes.

Les modificacions infrastructurals que hi
va haver a darrera hora a les diferents
unitats van produir greus alteracions en
l'aplicació dels sistemes de detecció
&intrusió, fet que va obligar a modificar en
el transcurs del mes de juny diferents plans
&operació. Aixb va ser especialment
remarcable a la Vila Olímpica, el
condicionament de la qual no va finalitzar
fins pocs dies abans de la inauguració.

La implantació de sistemes
i l'operació
La implantació de tots els sistemes de
seguretat electrbnica es va fer un cop
executats els projectes definits
anteriorment, fet que va implicar
prkviament la selecció i la contractació dels
prove'idors, la definició de procediments de
logística, la creació del sistema documental,
el control de la qualitat dels productes,la
deteminació d'especificacions funcionals i
els projectes territorials de les més de
seixanta instal-lacionsimplicades. Un cop
posats en marxa tots aquests procediments,
es van implantar els diferents sistemes.

L'execució d'aquesta etapa va durar nou
mesos (de l'octubre del 1991 al juny del
1992). El mes de maig es va arribar a la
cota de m h h a activitat, amb 135 persones
implicades. La dedicació total registrada
per a la implantació dels sistemes va ser de
72.000 hores, en les quals es van portar a
terme les activitats següents:
instal-laci6de 8.500 equips autbnoms
(amb el material auxiliar corresponent),
utilització de 360.000 m de cable,
gestió de 160 altes de línies telefbniques
per a transmissió de dades,
instal-laci6de 180 circuits de fibra bptica
per a transmissió de senyals de vídeo,
protecció de 14.000 m de tanca
perimetral mitjanqant detecció
microfbnica,
creació d'una base documental
informatitzada per al seguiment
d'incidkncies, amb 425 planols de les
diferents instal-lacions.
La fase d'operació es va dur a terme des de
1'1 de juliol fins al 10 d'agost de 1992. En

diversos sistemes de CCTV i de detecció
d'intrusió d'instal4acions crítiques es va
avanqar aquest servei al mes d'abril.
Les principals funcions que havia de dur a
terme 1%-eade seguretat electrbnica en
aquesta fase van ser l'atenció de les
notificacions d'incidkncies tkcniques,
l'assessorament als operadors, el control i
la reposició de materials, i la preparació i
la conservació d'arxius cronolbgics.
Per cobrir aquestes necessitats es van
projectar dos programes de treball: un pla
de formació i un altre de manteniment.
En el programa de formació es van fer
cursos per a 1.200 caps d'equip i 12.000
operadors. Van col-laborar en aquest pla
115 tkcnics, aportats per les empreses
subministradores i instal.ladores, i 55
voluntaris amb estudis tkcnics. En total, es
van fer 16 cursos amb una durada que
oscil-lavaentre les 6 i les 64 hores.
D'altra banda, el pla de manteniment de
la fase d'operació va comportar el fet de
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Els controis d'accés dels
espectadors i tambC els dels
membres de la Família
Olímpica eren a drrec de
personal voluntari.
2i3

Tots els recintes olímpics,
com el Palau d'Esports de
Badalona (2) i el Pavelló
Olímpic de Granollers (3),
estaven envoítats per tanques
perimetrals de seguretat
dotades de sistemes de
detecció d'intrusió
connectades al CCTV.
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L 'Estadi Olímpic el dia
després de la ceridnia de
clau~umP ~ coordinar
T
tant
lafase d'opemci6 com el
desmuntatge de la
remolo i 4 en csda unitat s
va esta%lir una orgmiturci6
phpia p e depenia del cap
de tecnologia, dirigida
directament des del CZOT.

tenir un total de 75 tbcnics encarregats de
la seguretat electrbnica assignats a les
unitats, amb el suport de 50 voluntaris, i
36 tbcnics especialistes assignats al CIOT.

I

L'organització de l'o~eració
de les telecomnnicac~ons

Per coordinar correctament la
planificació, I'operació i el desmuntatge
dels serveis de telecomunicacions a cada
unitat territorial, es va establir una
organitzacióprbpia que depenia del cap
de tecnologia i que era coordinada des del
CIOT.
L'estructura territorial estava basada en la
figura del cap de telecomunicacions, que
va ser clau en la fase d'instal-lació. Grhcies
als acords de cessió de personal amb les
empreses col-laboradores, escoles
d'enginyeria i entitats públiques, es va
formar un equip de gairebé 100 persones,
que ja era operatiu dos o tres mesos abans
dels Jocs.

Des del CIOT es va coordinar tota
l'estructura territorial amb un seguiment
exhaustiu, amb el concurs dels caps de
telecomunicacions, cosa que permetia
obtenir informació permanentment de
l'estat de cada sistema i establir
estratkgies globals d'acció.
L'&reade telecomunicacions es va
distribuir, en ser traslladada al CIOT, en
quatre &rees-projecte,amb la inclusió dels
projectes de CATV, on, a més dels caps
de projecte del COOB'92, hi estaven
representats els caps de projecte de les
empreses subministradores.
L'organització es va estructurar a partir
d'un cap de sistemes de telecomunicacions
que coordinava les quatre kees-projecte
amb l'ajut de la Direcció del Grup'92 de
Telefónica. El personal de
telecomunicacions del CIOT va estar
integrat per gairebé 60 persones.
Des del 25 de juny fins al 10 d'agost, al
CIOT es van resoldre 479 incidencies
(180 en l'etapa d'instal-laci6i 299 durant
els Jocs).
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La Carta Olímpica estableix
que el cornit2 organitzador
d'um jocs olímpies ha de
prevture el muntatge d'una
vila olímpica cr als
esportistes i o ciak En el
cus de BarcelJ
ona, davant
l'escmetat de plaecs
hoteleres a la ciutat per
allorjar tots els membres de
la Família Olímpica, es van
organitzar, a mLs, dues viles
per a h mitjans de
wmunican'6 (a la Vall
d'Hebron i a Montigald) i
una per als drbitres i jutges
(la Vila del Parc de Mar). A
/af o f ~ g ~ fUfla
i q CUn'OSa
imatge dels habitatges de la
Vila de la Vall d9Hebron.

I Introducció
En el contracte signat a Lausana el
17 d'octubre de 1986 pel COI, el COE i
l'Ajuntament de Barcelona, s'establia que
el comitb organitzador tenia l'obligació
&assegurara un preu tan baix com fos
possible que hauria de quedar fixat dos
anys abans de l'inici dels Jocs-,
l'allotjament de la Família Olímpica, és a
dir, de totes aquelles persones que
acudirien a Barcelona per participar en els
Jocs, tant directament (esportistes, oficials,
jutges i Arbitres i dirigents esportius) com
indirectament (personal de la premsa
escrita i grAfica i de la radiotelevisió,
tbcnics, patrocinadors, convidats, etc.).
D'altra banda, la Carta Olímpica obligava
a allotjar els esportistes i els oficials en una
Vila Olímpica destinada a e k , finalment,
per raons de l'emplaqament de les
instal.lacions, van ser tres les viles que el
COOB'92 va posar a la disposició d'aquest
col-lectiu. A més, el contracte de Lausana
instava a estudiar la possibilitat que hi
hagués també una Vila dels Mitjans de
Comunicació, i el COOB'92 va fer-ho
extensiu al col-lectiu d'hrbitres i jutges.
Perb amb aixa no es resolia sinó una petita
part de l'allotjament, ja que per a la resta
de participantscalia gestionar-10 a partir
de les disponibilitats hoteleres de la ciutat.
De tota aquesta operació, se'n van
encarregar directament dues divisions del
COOB'92, la de Viles i la &Allotjament,
que van treballar en una col~laboració
estreta i permanent.

I Les viles
La Carta Olímpica, com ja s'ha dit, preveu
restabliment d'una Vila Olímpica on els
esportistes puguin allotjar-se i conviure
durant els Jocs. A Barcelona es va instalh
al Poblenou, com ja s'explicava en el
Dossier de Candiduiura, aprofitant la
construcció d'un nou barri a la recuperada
fa~ana
maritima de la ciutat. A la vegada,
tenint en compte la distiincia entre la ciutat
i les seus d'alguns esports que aprofitaven
escenaris naturals --el piragüisme a la Seu
d'Urgell i el rem a Banyoles-, es va decidir
d'obrir dues viles més en aquestes localitats.
Després de YexperiGncia de Seiil'88, i davant
la manca de places hoteleres a Barcelona, va
plantejar-se també l'organitzaci6 de dues
viles per als mitjans de comunicacióa la
Vali d'Hebron i a Montigal2- i una per als
jutges i tubitres -la Vila del Parc de Marsituada al costat de la Vila Olímpica.

Un cop establerts els primers acords amb
les administracions i els propietaris de les
diferents promocions immobilihies,i per
tal d'arribar a tenir aquestes cinc viles a
punt per acollir els seus hostes, es va
iniciar l'activitat en diversos fronts comuns
a totes les residbncies. D'una banda, es
van establir els convenis i els contractes
necessaris amb els diferents promotors per
concretar els termes de la cessió dels
diferents complexos urbanístics. D'altra
banda, es van distribuir els espais entre els
diversos departaments que haurien de
treballar a la Vila i es van adjudicar les
obres de condicionament necesshies per
convertir unes urbanitzacions buides i
inacabades en instal.lacions apropiades
per a l'ús olímpic i les necessitats
específiques dels futurs residents.
Igualment, es van contractar els serveis
amb empreses especialitzades per cobrir
les necessitats de neteja, bugaderia, serveis
comercials, esbarjo i cultura. A més, es van
establir acords per a la prestació dels
serveis religiosos.
En el cas de les viles olímpiques, es va
mantenir una relació directa amb els
comitb olímpics nacionals (CON) per
planificar els serveis que es posarien a la
seva disposició i assignar-10s el seu lloc de
residkncia dins cada vila. Igualment, es
mantingueren relacions amb les agbncies
de premsa i les federacions internacionals
(R)amb vista a l'organització de les altres
viles. A aquest efecte, per mantenir la
comunicació entre els CON i el COOB'92,
es van organitzar diverses visites a les viles
i es van editar publicacions informatives,
com ara el Dossier per al cap de missió.

I Els convenis a m b eis promotors
Pel que fa als habitatges de les viles, en un
primer moment ja es definiren els
requisits assumibles pels promotors i que,
en síntesi, eren evitar banys amb entrada
directa des d'una habitació (ja que els
habitatges serien compartits per diversos
residents i no es podia limitar l'acds a la
cambra de bany), instal-larla xarxa de
telefonia i CATV, fer un mestrejat de les
claus i equipar el bany i els armaris amb
els corresponents accessoris.
Igualment, es van negociar amb els
promotors les condicions precises en les
quals se cedien els pisos i locals al
COOB'92 i en les quals es retornaven,
fent una valoració de les possibles
reparacions, i es van fixar les dates de la
cessi6 i, en alguns casos, les
compensacions econbmiques.

Aquest prods, iniciat l'any 1989, es va
concloure al llarg del 1991 amb la
signatura dels convenis amb els promotors
següents: a la Vila Olímpica, amb VOSAVila Olímpica SA, NISA-Nova Ickia SA,
OMSA-Olympic Moli SA, Eurocity SA,
Mapfre, Generalitat de Catalunya-Institut
Catala de la Salut i Arquebisbat de
Barcelona; a Montigali, amb Montigalh
SA i Levitt Bosch-Aymerich SA, a la Vali
d'Hebron, amb UTE Coisa-Conycon; al
Parc de Mar amb Mediterrania de
Promocions SA; a Banyoles, amb el
Consorci de la Vila Olímpica de Banyoles
SA, i a la Seu d'urgeli, amb La
Instrucción Popular SA.

La distribució dels espais i les
obres de condicionament
En un primer moment, des de la Divisió de
Viles, es va fer una llista dels requisits dels
diversos semeis (seguretat, transport,
alimentació, allotjament,entre d'altres) i es
van comenpr a redactar els projectes bhsics

indicant, per a cada local, el mobiliari, les
condicions d'il-luminació,l'aire condicionat i
les xarxes d'electricitat, d'aigua, de telefonia,
de senyal inform2tic i de CATV, etc.
En unes reunions de coordinació en quk
eren representats tots els departaments
implicats en un projecte (seguretat,
tecnologia, acreditacions, transports,
sanitat i esports, entre d'altres), es va anar
donant el vist-i-plau als projectes i
seguidament es van comenqar a redactar
els projectes executius amb l'assistkncia
d'una enginyeria externa, i es
contractaren les obres de condicionament
amb els industrials més idonis.
A partir del gener del 1992, tan bon punt
cada vila va disposar d'un equip tkcnic
responsable, la supervisió i la direcció de
l'execució de les obres es va fer
directament des dels departaments de
condicionament de cadascuna.
A mesura que es van anar acabant les
obres comenpren a actuar els equips de
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Vista parcial de la Vila
Olímpica de Barcelona, on
es pot veure la diversitat
arquitectdnica dels seus
edifich Entre el 1989 i el
1991 el COOB92 va
establir acora%amb les
administracions i els
propietaris de les difrents
promocions immobililiries
sobre els terminis i les
condicions de casi6 dels
isos i locals a
forganitzaci6 olfmpica
2

Area de mtaurncicí de
ip92 a la Vila
mpica de Baralona
L'any 1989, la Divisi6 de
Viles va redactar els
prcjectes bhrics de
distribuci6 d'espais i de
condicionament de les viles,
que en etapes ostenenors
s'anaren perfifant, fins que
es van &tar
els projectes

EP"

executius.

kl' la ú*operacionsde les

vi&, pmentat al juliol del
1991, d d v i a els criteris i
els nrocedimcnts ~cnemlsi
i t i f i c a v a eh &waos
urnans i teenoldgia
necessaris per al seu
funcionament correcte. A
partir d'aquest ph, eada
vila, entre elles la de la Vall
d'Hebron (3) i la de
Montigald (4), va eiabomr
el seu propi pla territorial
d'opemcions i ei calendari
per a la posada en mama

manteniment. De tota manera, atesos els
iúnits temporals molt ajustats en qub es va
dur a terme el condicionament de les viles,
aquest i el manteniment pr2cticament es
van encavalcar. El servei de manteniment
va funcionar les 24 hores del dia durant els
33 dies operatius de la Vila Olímpica de
Barcelona i va realitzar més de 6.300
actuacions, des d'obrir panys a causa de la
pbrdua de claus fins a reparar fuites,
passant per rescatar persones tancades en
un ascensor. L'ultima fase va consistir en el
desmantellament del mobiliari i les
instal-lacionsper retornar els edificis als
seus propietaris en les condicions pactades.

La planificació i el model
d'organització de les viles
A partir de l'avantprojecte redactat al
juliol del 1989 i dels projectes
d'organització i els primers organigrames
del juliol del 1990, el mes de novembre del
mateix any es van establir l'estructura
organitzativa, la divisió en departaments,

les funcions de cada col.lectiu i l'avaluació
dels recursos humans necessaris. El Pla
d'operacions, presentat al juliol del 1991,
descrivia l'organització, els criteris i els
procediments generals, i quantificava els
recursos humans i tecnolbgics.
El 30 de setembre de 1991 va tenir lloc el
trasllat fisic de la divisi6 a l'edifici
Eurocity de la Vila Oiímpica. També es va
presentar llavors el Pla d'Implementaci6,
que descrivia pas a pas les accions que
calia emprendre per condicionar i moblar
els locals, incorporar els recursos humans i
posar en marxa els materials tecnolbgics, i
alhora es van tancar els contractes de
subministrament de béns i serveis per al
conjunt de les viles.
Així, es van contractar els serveis de
neteja (a c k e c d'una unió temporal
d'empreses) i bugaderia, el mobiliari
domestic (de lloguer), la bugaderia
d'autoservei, els electrodombstics (entre
d'altres, els de Philips), els liits (nex) o el
mobiliari d'oficina (també de lloguer).

Cada vila va anar desenvolupant els seus
plans d'operacions i d'implementació i
adquirint més autonomia, a mesura que
s'anaven configurant les seves
particularitats. A partir d'aquest moment,
les noves incorporacions de personal ja es
feren a cada vila i es van anar assumint
responsabilitats cada vegada més
concretes, fins que es produ'iren els
nomenaments i les confirmacions dels
equips directius de cada unitat pel
novembre del 1991. En aquest mateix
mes, s'iniciaren els contactes directes amb
els voluntaris, que foren assignats a les
diverses viles, on van rebre els cursos de
formació general de cadascuna abans de
ser destinats als seus respectius
departaments, on cada responsable es
faria c h e c de la formació específica.

contractades. Durant aquest període, la
responsabilitat de la divisió abastava totes
les viles. A partir del 1991, van augmentar
progressivament els recursos humans
contractats i l'equip es concentra en la
Vila Olímpica de Barcelona. Dels 27
contractats al final del 1991, es passa a 39
al gener del 1992,64al febrer, 102 al
mar$, 122 a l'abril, 245 al maig, 482 al juny
i 680 al juliol.
En la taula adjunta es presenta la
quantificació dels recursos humans de la
Vila Olímpica de Barcelona, per
departaments.

I La Vila O h p i c a de ~arcelo&
La Vila Olímpica es va dividir en dues
zones, la residencial, on hi havia els
habitatges, els despatxos i els locals
mbdics dels CON, i la internacional, que
inclola el centre comercial, les platges, el
passeig marítim, i'espigó del Port Olímpic
i la majoria dels serveis comuns.

I Els recursos humans
La contractació de recursos humans a la
Divisió de Viles s'inicia el 1987, i el 1990
s'arribh a la xifra de 20 persones
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EIS pisos de la Vila
Olímpica de Barcelona
tenien una capacitat ue
osci1.1ava de dues a Atze
pmoncs; la majoria, perb,
estaven ocupats per sis o vuit
rcslrCSldcna.
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El centre comemreral
de la
Vila Olímpica de Barcelona
va ser adjudicat a El Corte
InglCs

Un dels aspectes més innovadorsa part
del fet que per primera vegada en la
histbria dels Jocs s'oferia allotjament
graMt als esportistes durant divuit diesva ser la creació, a totes les viles, dels
centres de residents (CR), on s'agrupaven
tots els serveis de tipus dombstic: contacte
amb el servei de manteniment, bugaderia,
etc. A més de ser molt efica~osper
resoldre la majoria de problemes
quotidians, els CR van acabar convertintse en autbntics punts de reunió on es vivia
amb molta intensitat l'ambient i el dia a
dia olímpics.
Pel que fa als serveis comercials, es van
adjudicar el centre comercial (El Corte
Inglés),el material fotogrUic (Kodak), la
perruqueria, el centre de diagnosi ocular
(Bausch & Lomb), la reparació de calcat
esportiu (Asics), el material llicenciat
(Promovip),la floristeria, la missatgeria, la
venda de monedes commemoratives
(Correus), el quiosc de premsa, l'agbncia de
viatges, els locutoris telefbnics (Telefónica)
i els serveis bancaris (Banesto).

Les activitats culturals i &esbarjo van
tenir el suport d'olimpiada Cultural, i la
col-laboració d'algunes empreses, com ara
les de video-jocs i de jocs de bitlles.

Allotjament
La capacitat dels pisos de la Vila Olímpica
anava de les dues persones a les dotze
persones; la majoria estaven ocupats per sis
o vuit persones. Els dormitoris eren
normalment de dues places. Els llits tenien
unes mides de 190 X 90 crn i podien ser
allargats amb extensions de 20 cm o 40 cm.
Al costat de cada llit hi havia una tauleta
de nit amb un llum.Els armaris disposaven
de deu penjadors per a cada resident, i hi
havia una cambra de bany, com a mínim,
per cada quatre persones.
Les Brees de cuina i safareig de cada
habitatge no eren accessibles, ja que els
residents disposaven sense caulec d'un
servei de restaurant les 24 hores del dia i
de zones comunes d'autoservei de
bugaderia.
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A la sala hi havia una taula de menjador i
tantes cadires i butaques com residents
ocupaven el pis. També hi havia una
tauleta de televisió i l'endoll; en canvi, els
aparelis de televisió i els sistemes de vídeo
eren de lioguer, d acord amb les peticions
que hagués fet prhviament el cap de
missió.

manera, el resident podia canviar-les en
qualsevol moment per tovalloles netes al
centre de residents. En total es van rentar
225.000 kg de roba, 137.000 llenqols i
310.000 tovalioles.
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Els habitatges dels caps de missió amb
menys equipaments, que corresponien a
les delegacions amb un m b de
vint-i-cinc esportistes, disposaven de caixa
forta, televisor, nevera, cafetera, taula de
treball amb un llum, una butaca, un
tel¿?fonde comunicació interna amb opció
a línia externa, un suport de bandera, una
mhquina d'escriure, una paperera i un buc
de calaixos.
Pel que fa als serveis residencials, els pisos
es van netejar diilriament, entre les nou
del mati i les tres de la tarda. Els llenqols
es van canviar cada quatre dies i les
tovalloles -una de bany i una de mans
per cada resident-, cada dos dies; de tota

Superfíciesi nltresdades sobre el
emdidonament de la Vi Ohpica

I

Es van installar 21 centres de residents
distribults per la Vila Olímpica, en els
quals es podia disposar, sense cBrrec,
d7autoserveide bugaderia, assecadora de
roba i planxa, Brea d'espera i descans amb
televisió, telhfons públics amb monedes o
targeta, jocs de saló, servei de begudes
fiesques i terminal d'informació a la
Família Olímpica. Cada centre atenia una
mitjana de 680 residents.

A més, a tots aquests centres, un taulell
aths per voluntaris donava informació, i
servia d'eníiag amb els serveis de
manteniment i de recanvi de tovalloles.
Deu centres estaven oberts les 24 hores del
dia i els restants, de les 6 a les 22 hores.
Pel que fa a l'alimentació, els esportistes i
els oficials allotjats a la Vila Olímpica van

Unitats

Superihe tdal del reclnte

Supecie
720.000 m2

Arbre6

Supetiiaeresidencial

280.000 mZ

Controls de pas

Parcs pdblics

182.000 mL

Controls d'andanes

11

Vials i voreres

155 000 m2

Portes

13

2.800
26

Platges i esplgons

86.000 m'

Carpes5x5m

23

Jardins intenas

60.000 mf

caroes3x3m

22

Partenes

15.200 m2

Supetiicle comercial

53 200 m2

Oficines

27.700 mP

CWJOOI
BwpI

23.000 mP
11.900 m2

Area de transiwhaa de mercadenes

7.700 m2

Discotecaa I'aire lliure

6.000 mZ

POllspOrtlu

4 723 m2

Policlínica

330ürn2

Centre rdlg16sAbraham

2.285 m2

Meniador i línies de senrei í3.m ~lacesl
Restaurant (Cea de magatzems)
Restaurant ICea de cuina i rentatoel

8 500 me
20.000 m'

4 . m m'

Restaurant (menjador del personai)

400 m2

Vestidors del w w n a l

750 m2

Ares residencial

Centre comercial

I
O

I

I
20

I

I
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vila OlímpieP

Ama midkmial

Control de par l la zona
internacional a la zona
residencial
2 Centres de residents
3 Serveis &dics comuns
4 Seus dels CON
5 Sdes de tdevirió
6 Saies de vídeo-jocs
7 Salo.de vivionat
8 Pemiqueria
9 Biblioteca-Hemeroteca
1O Fonoteca
1 I Materinl llicenciat del COOB'B
12 Re ara& de mkat
13 S& de minicircuir
14 L ~ d ~ t e c n
15 Banc
16 Cinema
17 &ire d'atenció ai voluntan'
18Bar mical
19 Billars i bitlles
20 Sala d'exposicww i vfdeocinemes
21 Infomurcib Pa~Címpics
22 E x p o W de pmtors de la
Forndation for Hospital Art
23 Temainais AMIC
24 Informació
25 Recepcid de k s cecerimdnies de
benvinguda
26 Exposició permanent
27 Caixer automdljc
28 %risteria
I

Cena c-al

29 Locutori teie dnic
30 P m a i p L c i o t L f
31 Znformaekí i objectesperduts
32 Punt de trobada
33 Comissió &esportistes
34 Qmna
del COI
35 Ertnnd del M u s a Oiímpie
38 Correus i te&pafs
37AgPIIcia de viatges

I
Restaurant principal

SS AgPncia

de mivsmgem
W Banc
40 Exposiciófotogrd ca
4, Ven& de m a f e ~ f o t o g r f i c
42 Temin& AMIC
43 OJkha de demhies
44 Centre de diagnosi ocular

rlscmiipnn
46 centre comercial
47 centre d
'b ormaci6

fiportiva

48 Mautenimenf infomrdtic
49 Cenfrt.de repoqrafb
50 Centre de deemem als CON (CSC)
51 Accés at rarwraw
$2 M e s de rewaionr

53 Sala de radioafkionats

Rpstaurrmt principal

54 Cuina
55 Magatzem de dia
56 Arees de renxaige

57 L f n hde servei
58 Menjador dels esportistes
59 Menjador del pemolral

d'alimentclci6

Cenm dr mxpd6

BO Petició de vehicles

el Soni& carp001
62

Gestib de passis

63 Recepció

64 Direeeib d'ncreditacions
t% Sala d ' a r e d i l a e h

66 S& &espera d'acreditacions
67 Gestió depassis dels convidars

(CON)

68 R&-televM
Olhpiea
s9 Centre de premsa

70 Carpaal
71 Sala de protocol
72 sala depremsa
73 S& de recepcions

Centre de recepció

O

I

I
20

I

I
40 rn

tenir a la seva disposiciS una amplia oferta
d'aiimentació subministrada pel restaurant
principal i pels situats a la terrassa de
l'espigó del Pcrrt O h p i c , a m6s d'un servei
de menjars empaquetats per a les unitats
de competicib. Aquesta oferta estava
integrada per serveis d'esmorzm, dinar i
sopar, i un servei restringit, amb una
menor varietat de plats, les 24 hores del
dia. Els restaurants de i'espigó, a m6s,
oferien paelles, pizzes, tapes i fruita.
Al capítol sobre l'alimentaci6, d'aquest
mateix volum, s'explica com es va
preparar i oferir aquest servei.

El tr&t fins a les instal~lacions
de
competicióes va fer amb uns serveis de
llanpdora entre la Vila Olimpica i les
unitats,programatssegons els horaris de
competici6. Pel que fa a les mmpetiuons
&esparts d ' w , els grups podien utilitzar
un servei &autocar.Un servei similar
assegurava el tramport a les unitats

d'entrenament. Tots aquests serveis tenien
parades en diversos punts de la Víla.

A l'interior de la Vila hi havia dues h i e s
de transport, una que circulava per la
zona internacional i una altra que ho feia
per la zona residencial.

Comunicació i informació
Pel que fa als serveis de comunicació i
informació, la Vila disposava de serveis
telefbnies, terminak de I'AMIC (Acds
Matiple a la Islformaciói a la
Comunicació), punts d'infomació i servei
&informació kelefbnica.
E1 locutori telefbnic de la Vila Olímpica
permetia fer trucades urbanes,
interurbanes i internacionals, i trameses
de telegafs, tblex i f a . Als carrers de la
Vila hi havia setanta cabines de talbfon i a
l'interior dels locals, vuitanta.
Les operadores de la centraleta de la Vila
Olímpica, que donava servei a tota l'Area

1

Ek loarforistel 'niep
instablats en A v i l a

pmnc~aa*rn&
nacionals J intemeiomk i
nrunesesdc tdtrnfst t6lex i
*os
2,314

La viles van disposar &

t m t ~ AMIC
a ~ (s), punts
dVnfonnacSd (2 i 4) i un

*
VrCS

S C N &infoOn;racid
~

-

teIcfhri.CQLs
l
a Emnalcta rk a Vda
Olím ix de BomIona v m

a t d
138.090
hlr~odGsal llarg dek &es
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El centre dels serveis
religiosos de la Vila
Olímpica de Barcelona, el
Centre Abraham, em un
gran temple per a
celebracions que podien
utilitzar per t o m els
practicants &I budisme, el
catolicisme, l'islamisme, el
judnisme i el protestantisme.
A m¿s, cadascuna d'a uestes
religions va disposar I3uns
espais espedfics.

del Parc de Mar, van atendre un total de
129.923 trucades.
L'AMIC va ser un dels sistemes de qub van
disposar els residents per obtenir
informació actualitzada dels Jocs. Les
delegacions m6s nombroses, a partir de
cinquanta esportistes, tenien a les seves
prbpies oficines un terminal o dos, segons
el seu nombre de membres.
Es van instal-larquatre quioscos
d'informació: dos estaven dedicats
exclusivament a informació turística i els
altres dos eren de carhcter general; en un
d'aquests es centralitzava el servei
d'objectes trobats. En aquests punts
d'informació, els idiomes utilitzats van ser:
el catal&,el castell&,el francbs, l'anglbs,
l'alemany i l'italih.

Al servei d'informació telefbnica, s'hi
podia accedir des d'uns intbrfons
instal.lats a diversos punts de la Vila o
marcant el número del servei des dels
telbfons de la xarxa externa. Funcionava

tot el dia en catalh, castell&,francbs,
anglbs i alemany i, de les 7 a les 23 hores,
també en coreh, xinb cantonk, xinbs
mandarí, japonb, portugubs i rus.

Serveis medics
La Vila Olímpica va disposar d'una
policlinica oberta de 1'11de juliol al 12
d'agost, amb un servei d'urgbncies i
farmhcia les 24 hores del dia. Aquesta
policlínica tenia serveis de medicina
interna, medicina esportiva, traumatologia,
oftalmologia, oto-rino-laringologia,
odontologia, podologia, optimetria i
rehabilitaci6. Les altres especialitats
s'atenien a 1'HospitalOlímpic (Hospital
del Mar), a només 300 m de l'acds
principal de la Vila.

Serveis religiosos
La planificació dels serveis religiosos es va
basar en el seguiment que YArquebisbat
de Barcelona va fer dels Jocs Olímpics de
Seii1'88. A partir d'aquesta iniciativa, es va

constituir el Consell Assessor dels Serveis
Religiosos, en qui: estaven representats els
responsables de cada religió.

de moneda, obertura de comptes, provisió
d'efectiu, cobrament i pagament de xecs i
transferkncies.

L'Arquebisbat de Barcelona es va fer
carrec de la construcció del Centre
Abraham. L'hrea de culte d aquest centre
religi6s comprenia un gran temple per a
celebracions, que van poder utilitzar per
torns els practicants del budisme, el
catolicisme, I'islamisme, el judaisme i el
protestantisme. A més, cadascuna
d'aquestes religions va disposar d'uns
espais específics.

L'oficina postal proporcionava, entre
altres, els serveis següents: venda de
segells, servei urgent de paqueteria, girs
postals i telegriifics, repartiment i
recollida de correu a la Vila i venda de
medalles commemoratives.

7

Els tres eixos de l'activitat del Centre
Abraham van ser els cultes, l'atenció als
fidels de cada religió i les activitats
complementkies i paraleleles a les
estrictament religioses, com ara col.loquis,
exposicions, confer&ncies,etc.

Serveis comercials
A la Vila hi havia una sucursal del Banco
Espaiiol de Cr6dito (Banesto), que oferia,
entre altres serveis bancaris, els de canvi

El centre comercial de la Vila disposava
d'una agi:ncia de viatges que oferia visites
turístiques, tours i bitllets. Hi havia també
botigues de roba, sabateria, perfumeria,
petits electrodomt:stics,material esportiu,
papereria, llibreria, bomboneria,articles
llicenciats de Barcelona'92, tintoreria i repas
de la roba, quiosc de premsa internacional,
floristeria, fotografia, perruqueria, hptica,
venda de calgat esportiu i venda d'entrades
per a les competicionsesportives.

Serveis culturals i d'esbarjo
A la Vila Olímpica va funcionar una
biblioteca amb llibres i revistes en diversos

1i2

En totes les viles hi havia
drees de descans i serveis
cultu~lsi d ' d a j o per als
residen& A les foto m f q
13de descans a Paire
lliure i la sala de billar de la
Vila del Parc de Mar.
3

A la Vila Olímpica de
Barcelona, hi havia vuit
sales &jocs w oferien
vídeo-jocs, bfi~ars,
tennis de
taula, pinbnlls,jÜtbolinr,
bitlles, d d i jocs de sal6.
4

EI dia 8 de juliol, amb
motiu de la visita d'un grup
de eriodistes a la Vila
Olfmpieade Elarcelona, es
van celebmr diversos
espectacles a b ca-.

idiomes. Aquesta biblioteca, amb una
capacitat per a 130 lectors, disposava també
d'un autoservei de c a , te i refrescos.
La Vila tenia quatre sales de cinema, que
exhibien pel-lícules en els idiomes oficials
dels Jocs. Hi havia també una videoteca,
amb dotze sales, que servien per
enregistrar i visionar els esdeveniments
esportius, a més de sales per a quatre
persones i d'unes quantes més amb
pantalla gran i capacitat per a vint o trenta
persones.
Igualment, va estar oberta als residents
una fonoteca on, a més de poder sentir
música, es podien veure vídeos musicals.
La discoteca a l'aire liiure de la Vila tenia
capacitat per a més de 1.500 persones i va
servir &escenari per a diverses actuacions
musicals. Solament s'hi servien begudes no
alcohi,liques i disposava, a més, &una sala
de jocs. El bar musical, de dimensions més
reduldes i amb capacitat per a 150 persones,
també oferia actuacions musicals.

En diferents indrets de la Vila hi havia
vuit sales de jocs, que oferien video-jocs,
billars, tennis de taula, pinballs, futbolins,
jocs de bitlles, dards i jocs de saló.
Pel que fa als serveis esportius, la Vila
disposava d'un centre polisportiu i d'una
pista d'atletisme.

Serveis als comitb olímpics nacionals
Inicialment, es van definir els serveis que
s'havien d'oferir als CON: espais d'oficina
i equipament segons el nombre
d'integrants de cada delegació, espais
destinats als serveis mkdics propis de cada
CON, magatzems, vehicles assignats a
cada delegació i assistents assignats
a cada CON.
D'altra banda, calia determinar els serveis
administratius necessaris, definir els
procediments previs a i'arribada de les
delegacions, mantenir el flux informatiu
amb els CON i determinar els pisos i els
locals que ocuparia cada delegació.

Sen de CON
Saveis geuemls
I Ca
2

de Missw

junt al Cap de Missió

3 Saia de treball
4 Sala multiús
5 Assistents

Serveis rn2ddcs
6 Despak mPdic
7 Saia de comulta
8 BOX
d't?Xplot@CiÓ

S

Saia de massatge

Seu de CON

o

A partir de l'abril del 1992, a més, es va
haver de negociar amb els CON el
nombre de participants, per aconseguir de
reduir-ne el total des dels més de 19.000
pre-inscrits fins a 15.000 (la xifra en qub
s'havia basat la planificació).
El Centre de Serveis per als CON va
oferir: reserva de sales de reunió, serveis
d'oficina (fotocbpies, mecanografia i
traduccions), lloguer d'equipament,
recepció de correspondbncia, entrades per
a les competicions, petició de passis per a
convidats i verificació a carrec dels
comitbs dels seus estats de comptes.
Per altra banda. eren de pagament els
serveis d'oficina, el lloguer d'aparells i
d'equipament, els tiquets d'alimentació
i les entrades.
Un edifici de la Vila Olímpica disposava
de sales de reunió per a les delegacions.
Hi havia set sales de dotze persones, tres
sales de setze persones, tres sales de
trenta-sis persones i una sala de vuitanta
persones.

Entre els aparelis i l'equipament que els
CON podien liogar, cal esmentar: televisors,
vídeos, maquines de fax, fotocopiadores,
miiquines &escriure, neveres, cafeteres,
walkie-talkies,ventiladors, taules, cadires,
arxivadors i caixes fortes.
Els CON van poder fer reserves d'entrades
fins al 15 de juny de 1991, i durant els Jocs
van disposar d'una quota especial.
Pel que fa als convidats, cada cap de missió
va haver de presentar una llista dels
convidats del dia i lliurar-la amb antelació
al Centre de Serveis. El nombre m h de
visites Sanes estava fixat d'acord amb el
nombre d'integrants del CON, a raó de dos
per cada vint-i-cinc esportistes.
Les delegacions van disposar d'oficines
prbpies d'acord amb el nombre
d'integrants; els caps de missió de les
delegacions de menys de vint-i-cinc
esportistes tenien a la seva disposició, com
ja s'ha indicat anteriorment i de manera
detallada, uns elements d'oficina a la sala

1

Les viles olímpiques tenien

bugaderies d'autoservei per
als residena A la
fotografia, la bugaderia de
la Vila Olímpica de
Banyoles.
2

Els setanta telifons p&blics
instal.Iats a b carrem de la
Vila Olímpica de Barcelona
donaven servei als residents i
al emonal ue hi
tref allavn. m& dins els
recintes, hi havia vuitanta
cabines més.

1
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La Vila Olímpica de
Banyoles, que va alloQar e k
esportistes i ofciah de la
comp&.ciÓ de rem, va
comptar amb serveis
d'awlliment, acnditació,
alimentació i esbarjo,
similars als de la Vila
Olímpica de Barcelona, i
transport regular a
Barcelona

del seu pis. Les oficines de cada CON
estaven situades a la planta baixa dels
blocs de pisos que havien estat assignats o
en edificis propers a aquests blocs.
Hi havia cinc centres medics, distribu'its
per la Vila Olímpica, amb despatxos
mbdics, cabines d'exploració i cabines de
massatge. Cadascun &aquests centres va
ser utilitzat de manera compartida per
diferents CON segons un horari fixat
prbviament. Les delegacions de més de
vint-i-cinc esportistes tenien despatxos
mbdics al costat de les prhpies oficines.
A més dels assistents que hi havia a la Vila
Olímpica, destinats a ajudar els residents,
cada delegació va tenir assignat un nombre
determinat d'assistents encarregats de les
gestions d'acreditació i de registre
d'entrada, de les gestions relacionades amb
el transport, la informació sobre el
funcionament de la Vila Olímpica, la
coordinació d'esports @ocsi horaris de
competició i entrenament), la informació
general, els programes culturals i els

trhmits diversos; en definitiva, la seva
funció era l'enllaq entre els components de
cada delegació i el COOB'92.
Per a cada CON es van reservar espais per
emmagatzemar la ciirrega diversa, els
equipaments, les provisions, etc. Aquests
magatzems estaven situats en els
soterranis dels edificis ocupats per la
delegació o en llocs molt propers.
Cada CON va tenir a la seva disposició un
vehicle per a I'ús del president i del secretari
general, a més de diversos turismes i
microbusos segons el nombre d'esportistes.

Hi havia un servei de restauració per a les
delegacions que desitgessin oferir una
recepció o un cbctel, que inclo'ia saló,
servei, canapbs o menjar i begudes; les
despeses d'aquest servei anaven a cArrec
de cada comitb.
El Centre d'Informaci6 Esportiva (CIE)
oferia als caps d'equip diversos serveis.
Entre aquests, cal destacar la informació

referent a esports, que comprenia horaris
d'entrenament i de competició, llistes de
participants i impresos amb els resultats
de les competicions.
Aquest centre també s'encarregava de la
gestió de reserves per a les unitats
d'entrenament i de les reserves de transport
a les unitats de competició i d'entrenament.
Igualment, centralitzava la recepció de les
reclamacions sobre temes esportius.

Les viles olimpiques de Banyoles
i la Seu d9Urgell
La Vila Olímpica de Banyoles estava
situada al costat de l'estany on van tenir
lloc les competicions de rem, a 130 km de
Barcelona. Com en el cas de la Seu
dYUrgell
a 178 km de Barcelona-, on
van tenir lloc les proves de piragüisme en
aigües vives la disthcia justificava la
creació &aquestes viles per evitar els
llargs desplaqaments dels esportistes fins
als escenaris de les proves.

La capacitat de la Vila de Banyoles era de
1.012 places i s'hi van allotjar els
esportistes i oficials de la competició de
rem. La zona de residkncia era contigua al
Club de Natació de Banyoles. La Vila va
estar oberta des de 1'11de juliol fins al 5
d'agost de 1992.
Tant a l'arribada com a la sortida hi va
haver un servei de transport des dels
aeroports de Barcelona i Girona fins a la
Vila Olímpica de Banyoles. Un servei
d'autobús enllaqava la Vila amb 1'Area
&arribada de les unitats de competició.
Pel que fa al transport cap a Barcelona, hi
havia dues sortides dihies al matí i dues
sortides de retorn des de Barcelona, a la
tarda.
El registre, l'acomodació i l'acreditació i
els serveis oferts-inclosa l'alimentacióeren molt similars als de la Vila Olímpica
de Barcelona, amb les lbgiques diferkncies
degudes al nombre més redut de
residents. Aquest va ser el cas també de la
Vila de la Seu d7Urgell.

1i 2

La Vila Olímpica &
Banyoles estava situaab al
costat & l'estany on van
tenir lloc les competicions de
rem i em conti ua al Club
dc Natacid & %anyoles.
3

La Vila Olfm ica & la Seu
d'urgell, a 1 km &
Barcelona, va acollir els
esportistes i oficials de les
proves dc pimgüisme en
aigües vives.

&
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La Vila del Parc de Mar, on
es van allotjar els lirbitns i
jutges, 0 7ava dues ilks
situades a wsrar de la Vila
Olímpica de Barcelona A
les zones ver& es duien a
tenne les activitaa d'esbajo
i a les plantes baixes dels
edificis hi havia les zones
comercials i & serveis
comuns.

Aquesta vila, amb una capacitat per a 300
residents, va allotjar els esportistes de
piragüisme en aigües vives i els oficials
corresponents. Va estar oberta des de 1'11
de juliol fins al 6 d'agost de 1992.
Tant a l'arribada com a la sortida es va
oferir un servei de transport des de
l'aeroport de Barcelona; també hi havia
un heliport. Un servei d'autobús enilaqava
la Vila amb el canal de competició i amb
les unitats d'entrenament. Com en el cas
de Banyoles, hi va haver un servei
d'autobús diari a Barcelona.

I La Vila del Parc de Mar
La Vila del Parc de Mar, destinada als
jutges i als Arbitres, estava formada per
dues illes de l'Eixample, situades al costat
de la Vila Olímpica, amb unes zones verdes
centrals que, juntament amb les plantes
baixes comercials, acollien les activitats
d'esbarjo i els diferents serveis de la Vila.
L'iila 1 estava formada per 21 habitatges i

18 locals, i l'iila 2, per 184 habitatgesi 26
locals. Els habitatges estaven situats a les
plantes pis d'aquests blocs, que tenien una
alqada mhxima de cinc plantes.
L'oferta de serveis era molt similar a la
que ja s'ha descrit en el cas de la Vila
Olímpica i els pisos estaven equipats amb
el mateix nivell de qualitat.

I La Vila de la Vall d9Hebron
La Vila de la Vall d'Hebron, destinada als
mitjans de comunicació, va funcionar com
un gran hotel, amb una capacitat per a 2.200
residents, distribultsen 489 habitatges,339
dels quals estaven equipats amb aire
co,ndicionat. Aquesta Vila estava situada a
l'Area de la Vall d'Hebron i els habitatges
que la integraven eren una promoció
immobili~a.
La promotora va cedir les
instal-lacions(pisos, locals i soterranis) al
COOB'92 de 1'1 d'abrii ai 31 d'octubre de
1992. Durant aquest període es van
condicionar per a l'ús olímpic. La superfície

total constniida era de 95.420 m2 (dels quals
58.375 m2 corresponien a habitatges).
Els pisos tenien un mobiliari funcional i
confortable. A la sala de cada habitatge hi
havia, entre altres objectes, una nevera,
una cafetera i un televisor que permetia
veure els set canals regulars i els setze
canals de CATV.
Com les viles olimpiques,la Vila de la Vall
d'Hebron oferia als residents un seguit de
serveis, des de recepció i informació fins a
un centre de premsa complementari del
CPP i del CIRTV, passant per neteja i
bugaderia, alimentació, transport, serveis
m6dics i semeis comercials.

La Vila de Montigalh, destinada també als
representants dels mitjans de comunicació,
estava situada al polígon BatllbriaMontigalh, entre Skea urbana de Badalona
i la serra de Marina, en una superfície de

1

14000

1

13.000

"

200 ha. L'1 de gener de 1992, I'empresa
promotora cedí al COOB'92 els habitatges i
els locals comercials per procedir al
condicionament oiímpic. La capacitat de la
Vila era de 5.366 residents, repartits en
3.628 habitacions (1.890 individuals i 1.738
dobles) en 842 pisos i 56 cases unifamiliars.
La Vila tenia dues zones; la primera, estava
formada per sis illes tancades amb blocs de
cinc plantes i interiors enjardinats, amb
quatre edificis de nou plantes als extrems;
la segona zona comprenia una illa de
dimensions més grans, amb un gran jardí
interior, composta de blocs de sis pisos
d'algada, a continuació de la qual hi havia
dues fileres paral-lelesamb 56 habitatges
unifarniliars amb terrassa exterior i jardí.
Aquestes dues zones edificades estaven
separades per un passeig central que es va
utilitzar per a activitats comunes i on hi
havia instal-latel bar musical.

Per facilitar e1 desplagament dels residents,
un trenet amb capacitat per a 60 passatgers
feia un recorregut per la Via. També hi

Ocupacióde la Via Oiímpica

Max~maocupació simultkn~a:13.994 res~dents
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La Vila de MontigafB,
assi@
als representants
dels rni@ms de wmunimcid,
disposava de duas zona
mM&ciah se arades wrcn
passei centrafon s &en a
&me% activitats conmncs
i on s vo instal-larel bar
musical.
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La Vila I la VaN PIIebmn
ocupava uns edificis de nova
constmccid i dtsposava
tamBt I gram a p i s
enjanlinats.

havia 500 carrets per a transportar
I'equipatge i els equips ttmics. Els 2,s km
del perímetre de la Vila van estar contr01ats
per una doble tanca sensibilitzada,amb
circuit tancat de televisió.

I L90cnpaci6de les viles
La Vila O h p i c a de Barcelona, amb una
capacitat miurima simultania de 14.000
residents, va rebre'n un totai de 14.406. El
nombre mhxh de residents simultanis va
ser de 13.994.
A la Vila del Parc de Mar, amb una
capacitat de 1.600 residents, se n'hi van
allotjar 1.518 i el mhim simultani va ser
de 1.425.

A la Vila de la Seu, prevista per a 300
persones, se n'hi van allotjar finalment
187, amb un total simultani de 178, i a
Banyoles, amb una capacitat per a 1.012
residents, se n'hi van allotjar un total de
879 (863 simultanis).

La Vila de Montigalh, amb una capacitat
m b b a de 5.366 residents, en va allotjar
un total de 4.462, amb un mhxim de 3.902
residents simultanis. Finalment, a la Vila
de la Vall d7Hebron,prevista per a 2.200
periodistes, se n% van allotjar 1.912, i
l7ocupaciÓrnhima simulthnia va ser de
1.748 residents.
En el gri3fic de la pdgina 200 es presenta el
resum de l'ocupacici dia a dia de la Vila
Olímpica de Barcelona.
Tal com s'explica m6s hpliament en el
,
volum iV d'aquesta M E M ~ R Lel~balang
del funcionament de les viles, i el grau de
satisfacció dels ocupants, molt alt, va ser
molt positiu. La proximitat al mar, en el
cas de la Vila de Barcelona, i la situació
privilegiada de les altres viles, al costat
dels escenaris de les competicions
esportives i molt ben comunicades, i
tamb&l'alt nivell de qualitat dels serveis i
l'atenció dels membres de l'organització
als residents, van contribuir de manera
decisiva a aquest resultat tan favorable.

1

Una de les novetats m&
destarada de Barcelona'92,
en el capítol de
l'allo~m
va~ser la
instal.laeió d'hotelsflotants
al Port AutPnom de
Barcelona.

k o t e l s i vaixells

I La planificació
Per enfocar adequadament la seva tasca,
la Divisió &Allotjament havia de fer,
abans que cap altra cosa, una estimació de
la demanda de places que rebria el
COOB'92, un estudi de les disponibilitats
hoteleres de Barcelona (que des de
l'etapa de Candidatura ja es preveia que
serien insuficients) i un plantejament de
les possibles solucions per incrementar
l'oferta.

L'estimació de la demanda
Pel que fa a l'accés al sistema de reserves
d'allotjament, la Família Olímpica
comprenia deu col-lectius diferenciats:
esportistes i oficials; dirigents de CON, FI
i COI; jutges i Brbitres; personal del
COOB'92 i d'empreses contractades;
radiotelevisionsamb drets; premsa escrita
i grgfica; convidats d'empreses
col.laboradores;convidats institucionals,
personal de seguretat, i observadors. El
primer d'aquests col-lectius, el
d'esportistes i oficials, s'allotjaria a les
viles olímpiques i, en conseqiibncia, no
plantejava problemes d'assignaci6; de
cadascun dels altres, perb, calia tenir-ne
presents les caracterísitiques específiques
quant al nombre i la categoria de les
places requerides.
Els primers cbmputs van deixar clar que
caldria allotjar més de 45.000 persones, i
que hi hauria una alta necessitat d'hotels
de quatre i cinc estrelles i una necessitat
semblant d'allotjament eficient, cbmode i
barat; a més, caldria geitionar allotjament
a les subseus més allunyades. A
continuació es van iniciar contactes
individualitzats amb la majoria de
col.lectius, i també amb l'oficina de
Premsa del COI, que van permetre d'anar
definint els diversos requeriments
específics; les xifres globals que s'havien
considerat inicialment no van variar fins
més endavant, quan-ja a les envistes
dels Jocs- es van poder precisar les
previsions dels diversos col.lectius, i es
van corregir-generalment a la baixadeterminades reserves, cosa que en darrer
terme va facilitar la cobertura de les
necessitats.
Respecta l'hbit dels serveis que
s'oferirien, ja de bon comengament es va
decidir que la implicació del COOBY92en
el procés de reserves es limitaria a la

Família Olímpica, sobretot per dues
raons: en primer lloc (perqub és
l'obligació continguda a la Carta
Olímpica, perb també per raons
financeres), el COOBY92
afrontava
aquesta operació sense cap h i m de lucre i
s'havia de concentrar per forqa en aquells
col-lectius que per definició eren
responsabilitat seva; en segon lloc,
l'experibncia turística del país assegurava
que els visitants rebrien un bon tracte
sense que es considerés necessiiria una
intervenció especial dels organitzadors.

L'increment dels recursos disponibles
El nombre d'habitacions disponibles en
hotels a Barcelona era molt inferior a la
demanda de places que hi hauria durant
els Jocs. Si bé la infrastructura existent es
considerava deficitkia, tampoc no es
podia considerar el període olímpic com
un reflex de les necessitats permanents de
la ciutat; calia, doncs, pensar en
l'ampliació de l'oferta hotelera, perb
també en l'habilitació d'altres
allotjaments específicament per a aquell
període.

Les viles d'arbiires i jutges i les viles
dels mitjans de comunicació
Com ja s'ha explicat en aquest mateix
capítol, es van construir, a més de les viles
olímpiques que hostatjaven els esportistes
i oficials, tres viles mCs: la del Parc de
Mar, per a Brbitres i jutges, i les de
MontigalB i de la Vall dYHebron,
per als
representants dels mitjans de
comunicació.

Els hotels
L'any 1989, a Barcelona hi havia poc més
de 10.000 habitacions en hotels de tres,
quatre i cinc estrelles en funcionament, en
construcció o en t r h i t . La perspectiva
dels Jocs va fer que l'Ajuntament aprovés
un Pla &Hotels segons el qual se'n
construirien vuit de nous; aixb permetria
comptar amb 2.635 habitacions més.
Per assegurar la dedicació de les places
existents a les necessitats de la Família
Olímpica, el COOB'92 va arribar a un
acord amb el Gremi d'Hotels de
Barcelona (GHB), que preveia la reserva
del 80 % de les habitacions disponibles, la
unificació de preus per categories, la
definició dels nivells de serveis mínims i
complementarisi, finalment, la definició
d'un període estBndard de reserva (el
període olímpic) i d'una pre-reserva en les

nits prhvies a la jornada inaugural per tal
d'afavorir les arribades esglaonades.

utilització de creuers de luxe ancorats al
port de Barcelona per al seu ús com a
hotels. Per i'emplapment, el nombre de
places disponible i els esthndards de
servei, aquesta modalitat s'adequava a les
necessitats d'aliotjament dels convidats de
les empreses patrocinadores dels Jocs.
D'aquest manera, tal com es detalla més
endavant, es va aconseguir d'aílotjar un
altre deis col.lectius sense hipotecar els
recursos hotelers.

Per als hotelers, I'acord va significar
assegurar-se les reserves, fermes des del
moment de l'acord, i el cobrament
anticipat, i unes tarifes interessants.
Tanmateix, la posterior evolució dels
preus del mercat i l'aiqa de la cotització de
la pesseta van portar a costos finals que es
consideraven excessius, i aixa va fer que al
novembre del 1991 es renegociessin els
preus amb el gremi, la qual cosa va
representar un abaratiment del 15 % en el
cost de les habitacions d'íís individual.

En últim terme es va dur a la prhctica una
altra proposta singular: la d'aílotjar una
part de la Familia Oíímpica en cases
particulars. El projecte fou gestionat
mitjanqant un acord amb la Unió
Hotelera Barcelona'92, societat
constitulda pel GHB. Com que el
COOB'92, juntament amb I'aiíotjament,
oferia altres serveis als membres de la
Família Olímpica (transport, informació,
assistkncia sanithria, etc.), l'agrupació de
les residkncies particulars al voltant de

ComplementAriament, l'organització
oíímpica també va contractar els serveis
d'hotels d'una i dues estrelies de Barcelona,
la costa del Maresme i Salou, a més de
diverses residhncies d'estudiants i similars.

Els vaixells
El COOB'92 també va gestionar, com a
iniciativa totalment innovadora, la
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El rojecte de l3amfrn'6
olAPic va pennetre que, per
primem v a d a m la
histdria d2sjocs, una part
de la Família Olímpica
s'allotgds en cases
p&*culars. L4 Laposta
ciutadana al projecte va ser
esplhrdida, i els usuaris en
van quedar molt satisfets.
2,314

Els uhotels sem, on es van
allotjar els membres &I
C o i , estaven tots tres
situats a lfirea de la
Diagonal: el Hilton (2),
el Princesa Sofa (3) i el
Metid Barcelona (4).

determinats hotels va permetre de superar
els inconvenients logístics que implicava la
dispersió dels habitatges.

El procés de reserva
Definits tant l'objectiu com els col-lectius
als quals s'havia de donar servei i
assegurada la disponibilitat d'allotjament
per cobrir les necessitats estimades, va
iniciar-se un llarg procés per tal
d'aconseguir que cadascuna de les
persones que havien de participar en els
Jocs Olímpics tingués la seva reserva en
ordre abans d'ambar.
L'assignació es va fer, inicialment,
agrupant els diferents allotjaments segons
el tipus de col-lectiu, el nombre de
persones per habitació, els serveis
desitjats i els problemes logístics. Així, es
va decidir que els membres del COI
s'allotjarien en tres hotels de Barcelona
(els anomenats <<hotelsseu,: Princesa
Sofia, Hilton i Melii); els directius de les
FI, en hotels de quatre estrelles; els

representants de les radiotelevisionsi de
la premsa escrita i grhfica, a les viles i en
hotels de tres i quatre estrelles; i els
invitats dels patrocinadors, als vaixells i en
hotels de cinc estrelles i de gran luxe.

A partir d'aquesta assignació, es va iniciar
un procés de confirmació i d'ajust que va
estar vigent fins al final dels Jocs. Calia
consensuar amb el mhim nombre
d'organismes tots els detalls relatius al seu
allotjament; detectar els canvis de
necessitats, les peticions insatisfetes i les
noves disponibilitats, i, sobretot,
comprometre's a resoldre totes les
qüestions que poguessin sorgir. Així, es va
negociar amb cada institució, organisme,
empresa o col-lectiu el nombre
&habitacions, la categoria de l'hotel i, en
darrer terme, l'assignació d'un hotel
concret o un altre. El fet d'haver iniciat
aquest procés amb forsa antelació va
permetre de resoldre la major part de
peticions i reajustaments, tot i que més de
la meitat de les reserves van experimentar
algun canvi.

Finalment, es va arribar al procés
d'obtenció de dades persona a persona i
habitació per habitació: calia confirmar el
nom de tots els allotjats, la data que
arribaven i la data que marxaven i
l'habitació que ocupaven, amb la intenció
que les inscripcions fossin fetes en ferm,
per reduir al m'nim els canvis. Així, en els
mesos de maig, juny i juliol del 1992, el
nombre de comunicacions per efectuar
reserves i fer ajustaments va ser d'unes
300 dihies.

La gestió econbmica
L'objectiu, en aquest capítol, era
aconseguir que el cost de l'operació no fos
superior al que s'havia pressupostat;
només es disposava d'una petita partida
de reserva per fer fiont als impagats i al
cost de les habitacions no venudes.
Els desemborsaments que s'havien fet per
anticipat ascendien a 6.885 milions de
pessetes pagats a tercers (hotels,
residhcies i amics olímpics); a més,

s'havien de cobrar 2.215 milions per la
venda de pernoctacions a les viles
(Montigali, Parc de Mar i Vail d'Hebron);
i, d'altra banda, s'havien invertit 1.436,6
milions en despeses d'ailotjament del
mateix COOB'92, bona part dels quals
s'havien destinat a col-lectiusamb dret a
allotjament gratut (delegats ti?cnics de les
FI, etc.) o a preu molt baix (presidents i
secretaris de les FI i dels CON, etc.). Per
tant, era fonamental establir una política
de maxim rigor a l'hora de planificar i
rebre els cobraments.
Les claus del bon resultat de la gestió
econbmica van ser, fonamentalment, les
següents. En primer lloc, la facturació es
va iniciar tan aviat com va ser possible (les
primeres factures es van emetre al febrer
del 1991, i tots els deutes vencien abans del
30 d'abril de 1992). En segon lloc, es va
matenir una comunicació fluida i constant
amb els representants dels clients per tal
d'assegurar que les reserves estiguessin
d'acord amb les peticions actualitzades, de
manera que no es presentessin entrebancs
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Els hotels cs van convertir en
els ctnhcs que mnrriikaven
tota la infomwd6 i tots els
seweLF a la Família
Olímpica.
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E1 90 % dc ICS 700 pemones
ue van dur a terme tasques
%3allotjta~ent
durant els JOCS
erm voluntdrirs.

a l'hora de pagar. Finalment, es va establir
una política rigorosa de cancel.lacions i de
cobrament a l'arribada. Com que a aquells
col.lectius que tenien pagaments pendents,
quan arribaven a Barcelona, se'ls requeria
que satisfessin el deute abans de procedir
a l'acreditació i a l'allotjament, es van
poder cobrar, durant les arribades als Jocs,
1.402,7milions de pessetes. Cal dir que
aquestes mgsures es van poder aplicar pel
fet que el nombre de deutes pendents ja
era forsa redult durant els dies de
l'arribada de la Família Olímpica.
En definitiva, l'kxit de la gestió econbmica
va raure en un pacte implícit amb els
clients: se'ls oferia el compromís de
resoldre tots els problemes i assegurar les
m&es comoditats sempre que
mantinguessin una comunicació fluida
amb el COOB 92 i respectessin els
terminis; altrament, el seu cas no es podria
considerar amb la mateixa prioritat. Aixb
va fer que, al final dels Jocs, el deute
pendent de cobrament no superés els
100 milions de pessetes.
7

Objectius
La fase operativa consistia a facilitar
l'accés a l'allotjament reservat als clients
i a solucionar els problemes derivats de
la reserva. Aquesta fase formava part
del procés d'arribades als Jocs i es
considerava crítica, ja que la primera
impressió de Barcelona i de
l'organització que tindria la Família
Olímpica depenia del seu funcionament.
Per aixb es van adoptar unes
determinades opcions estratkgiques.
En primer lioc, s7haviende resoldre els
problemes del client al mateix lloc on es
plantejaven, i evitar que totes les
gestions i informacions se centressin en
un sol punt; per tant, el personal
d'allotjament havia de ser present a
l'aeroport, a la central d'acreditacions,
a les viles i als hotels, i havia de
comptar amb una bona estructura de
comunicacions i amb uns nivells alts

d'autonomia. Calia comptar, en segon
lloc, amb personal especialitzat i capal:
de resoldre els problemes de forma
descentralitzada, i aixb requeria que
l'equip s'incorporés a la feina uns
quants mesos abans dels Jocs.
Finalment, s'havien de reduir al mBxim
totes les incidbncies previsibles.

segon nivell de resolució de les
incidkncies que es poguessin produir.
Finalment, el PTO definia un Últim
nivell de coordinació, situat a la
direcció de la central de reserves, que
s'estructurava per kees de
responsabilitat.

Els recursos humans
Aquests objectius es van plasmar en el
Pla Territorial Operatiu (PTO)
d'motjament, que havia de definir els
procediments i els mitjans que calia
utilitzar en la cobertura de totes les
necessitats. El PTO insistia en el fet
que s'havia de donar atenció
permanent als clients des dels mateixos
hotels; d'aquesta manera, aquests es
convertien en els centres que
canalitzaven la informació i els serveis a
la Família Oíímpica. A més, proposava
la coordinació dels diversos centres
d'allotjament a través de la figura del
<<responsable
col-lectiu,; aixb volia dir
que les mateixes persones que havien
tractat cada client es convertien en un

Per al bon funcionament del sistema
dissenyat, va ser necessari un nombre
elevat de personal. Del total de 700
persones que van dur a terme tasques
d'allotjament durant els Jocs, el 90 %
van ser voluntaris. Per garantir la
formació bptima d'aquest personal, es
va elaborar un programa de captació
específic per a les escoles de turisme de
Barcelona; així els estudiants que es
van acollir al programa van rebre un
curs especial de formació i van realitzar
una prgctica complement?iria de gran
interbs per als seus estudis, a més de
tenir l'oportunitat de col-laborar en
l'organització de BarcelonaY92.

1i2

Els taulers d'infonnaci6
situats en cada hotel
permetien resoldre qualsevol
lncidpncia al mateix moment
i lloc en qul a produfa
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La Família Olímpica tenia
des dels mateixos
serveis *Is
sistemes AMIC i
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A Z'hotel Princesa Sofa, el
COI disposava de sales de
reunions (4) i de des txos,
com el del seu prpsid%,
Joan Antoni Samamnch (5).
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Un dels serveis a la Família
Olímpica establerts per que
se centralitzaven als hotels
em el del transport.

El funcionament durant els Jocs
Els esforsos que s'havien fet per
mantenir un contacte fluid amb tots els
col.lectius implicats en l'allotjament van
fer posible que la immensa majoria de
les reserves estiguessin fetes abans de
l'arribada dels hostes i que el nombre
d'incidkncies fos encara menor del que
s'esperava. Així, els casos de rebuig de
l'allotjament pactat van ser escassissims.
L7activitat del personal d'allotjament va
ser molt intensa durant els dies
d'arribades massives de la Famllia
Olímpica, sobretot pel que fa al control
de l'ocupació i al cobrament dels deutes
pendents. Durant tota 170peraci6,
l'activitat es va centrar en els mateixos
hotels que realitzaven la prestació de
serveis a la Família Olímpica.

El projecte d'utilitzar un cert nombre
de vaixells com a hotels flotants durant

un període de divuit dies, previst ja al
Dossier de Candidatura, no tenia cap
precedent d'envergadura comparable
enlloc del món.
L'operació estava prevista, en principi,
per a setze vaixells, que haurien
d'acollir els convidats del COOB'92 i
de les empreses patrocinadores dels
Jocs. L'evolució de 1 0ferta hotelera,
perb, va permetre restringir l ' h b i t de
l'operació a deu vaixells, i els clients es
van reduir, finalment, als convidats dels
patrocinadors.
7

Al mars del 1990 es van firmar els dos
acords que permetrien donar viabilitat
al projecte: el conveni entre el
COOB'92 i el Port Autbnom de
Barcelona, que reservava els molls on
estarien ancorats els vaixells, i.l'acord
amb la Direcció General de Duanes
que va fer possible l'exempci6
impositiva de la importació temporal
dels vaixells.

Port Autbnom de Barcelona

Aecessos al recinte

1 Vianants

2 Vehicles

3 Vehicles

Vaixells

4 Berlin

5 Golden Odyssey
6 Chrystal Hannony
7 Royal V i g Sun
8 Daphne
S Sea Godness iI

10 Vistafjord
11 Seabourn Spirit
12 Cunard Princess
13 Club Med 1

TinglacrOs

14 Rank Xerox

15 Seat
16 coca-Cola
17 Mars
18 NBC
19 IBM
20 Channel7
21 Time
82 3M
8Kohk
24 ctZmp0fr0
25 Alcatel
26 Delegació oficial francesa

Aparamtnts

27 Rank
28 Seat

Xerox

2s Coca-Cola

30 Mars
31 NBC
32 IBM

33 Channel7

34 Time
353M

36 Ko&k

37 Campofrto

38 A l u d
39 Delegació oficialfrancesa

Oganftzaci6

40 Cenfrede serveb del COOB'92

41 Centre d'operacwm

La fase de preparació

necessitats dels vaixells (prove'iment,
serveis portuaris usuals, etc.). La
reducció del nombre d'interlocutors va
facilitar el bon kxit de la planificació i
de I'operació, que es van dur a terme
tamb6 en coordinació amb el Port
Autbnom de Barcelona mitjangant un
Comitk d'Enliaq.

Durant l'any 1991 es va definir amb
precisió el projecte, tant pel que fa als
aspectes de construcció i
condicionament del port com pel que fa
a les estratkgies d'actuació que
s'haurien de seguir. En aquest sentit, es
van distingir tres col-lectius: els
residents (els convidats dels
patrocinadors que passarien una nit,
com a mínim, a bord dels vaixells,
excloses les tripulacions), els convidats
(on s'inclo'ien tots els que accedirien als
vaixells sense fer-hi nit) i els operadors
(les tripulacions; els consignataris;els
prove'idors; el personal de seguretat del
COOB'92 i del Port Autbnom; etc.).

Requeriments i serveis
El contacte permanent amb els
representants dels col-lectius i un estudi
encarregat a I'octubre del 1990 van
permetre determinar amb precisió
quins eren els requeriments que calia
atendre i els serveis que calia oferir.
Les necessitats eren molt hplies, i es
van agrupar en cinc projectes:
infrastructures (que s'ocuparia de
I'establirnent de I'bea portuhria del
COOB792,de l'habilitació dels
citingiados~del port i les tendes per a
les recepcions de cada patrocinador un punt fonamental-, de I'enllumenat
i del sistema d'aigües residuals),

Respecte als residents i als convidats, el
COOB'92 va tenir com a interlocutors
únics els responsables dels programes
d'hospitalitat de cada patrocinador.
Quant als operadors, va ser fonamental
la figura del consignatari, que
s'encarregava de l'atenció directa de les

Vaixelb ancoraisai Port Aotbnom de
Bpreelonn

I

Vaixell

Companyia naviliera N o m b de cabines

1
2CunardPrincegs

md

Cunard
Cunard

387

3 SeaOoddessII

Cunard

59

4 Royal W n g Sun

Royal Viking Line

5 Goklen Odyssey

Ususri

Periodedefuncionament

Time

Del 23-7 al 1 0 8 de 1992

Kodak, Campofrio, Alcatel

Del 23-7 al 10-8 de 1992

Channel7

M23-7al10-8de1992

370

NBC

M23-7 al 10-8 de 1992

Royal C ~ i s e
tine

223

SEAT

M24-7411-8de1992

6 Seabourn Spirit

Seabwm Cruises

102

3M

Del25-7al108de1992

7 Dsphne

CostaCmciere

205

IBM

Del 21-7 al 1 0 8 de 1992

8ChrystalHarmony

ChlystalCruises

480

Cotx-Cola, Mars

Del 23-7 a1 10-8 de 1992

9 Berlln

Peter Deihnann

210

Rank Xerox

Del 21-7 al 13-8de 1992

Club Franca

193

Delegaci6oficial francesa

Del 24-7 al 9-8 de 1992

10 Club Med 1
Total

399

2.628

telecomunicacions, seguretat (protecció
rnm'tima, protecci5 terrestre i
accessos), imatge i, finalment,
allotjament,

prove'iment i els serveis portuaris. Així,
la tasca dels responsables de la unitat
va centrar-se en la coordinaci6
organitzativa i els serveis generals.

La fase de construccir)dels elements
previstos en els diversos projectes es va
dur a terme en els primers quatre
mesos del 1992.

Entre els aspectes m6s destacats de
l'operaci6 cal remacar el control de
passis persollals i de vehicles (el
transport girblic i privat seme passi no
podia accedir a l'kea del port
reservada al COOB'92); d nombre de
passis de vehicles es va h i t a r a 500,
per garantir la fluIdesa del t r h i t i dels
controls &a&

La fase operativa
Per tai de realitzar Yoperació va ser
necessari un equip de S O persones, 250
de les quals eren volunt2aies. La feina
d'aquest equip va contribuir a assegurar
que tot es fes sense incidents.
Els equips d'hospftalitat de cada
patrocinador es van encarregar
&organitzar les recepcions i lesfestes a
l'interior dels vaixells, i van coordinar
els canvis de torn dels invitats, que, en
general, s'efectuaven cada quatre o cinc
dies. D'altra banda, els consignataris de
les navilieres van assegurar el

La seguretat pemanent i el
manteniment de les instaI9lacionsvan
ser dues de les claus del bon
funcionment dels hotels flotants. Perd,
sobretot, s%ande considerar factors
decisius en aquest sentit el fet d'haver
realitzat la planificaci6 amb molta
antelaei6i en coo~dinacióconstant amb
els patrocinadors, com també la decisi6
de centralitzar el control
d'amditacions i l'establiment d'm

112

L'drea del COOB92 si&
al Port Autanom de
Barcelona ofcria els s 6 s
comuns a les persones que
residien als vaixeUs ancorats
a Ies aigües ddport.
3

Cada patrocinador
disposava d'un tinglado, on
podia organitzar les seves
actiy~~tats.

4i5

L'& d'hotelsflotants com a
centres d'allotjament va ser
molt ben valomtper les
empreses atrocinadons,
tant per localitzacid
dptima del orí com per la
qualitat dzfservei que
ofm'en els ereuers.

L

el cobrament dels deutes abans de
I'arribada dels hostes.

marc general de funcionament, deixant
en mans de cada patrocinador la gestió
del utinglado>>
que corresponia al seu
vaixell.

Les innovacions aportades pel model
d'allotjament de Barcelona 92 van
obtenir també un bxit remarcable. El
programa de l'amfitrió olímpic va tenir
molt bona acollida entre els ciutadans, i
el servei va resultar satisfactori per als
ususaris (els uarnics olímpics>>).
L'us
d'hotels flotants al Port Autbnom, al
seu tom, va ser molt valorat pels
patrocinadors; si a l'inici havien
manifestat certes reticbncies, finalment
el vessant festiu de l'operació (al
capdavall, es tractava de viure en un
creuer i visitar la seu d'uns jocs
olímpics) va convertir-se en un
avantatge afegit a la qualitat del servei
que oferien i a la localització bptima del
port, molt a la vora del centre histbric
de Barcelona i de 1'Anella Olímpica.
7

-

Tant en l'allotjament en hotels i vaixells
com en el que va utilitzar habitatges
particulars (uamfitrió olímpic>>),
el
balanq final va ser molt positiu. En
aquest sentit, van ser de gran
importhcia l'experibncia de les
Competicions91(que van permetre
introduir modifícacions notables en la
planificació anterior) i el seguiment que
es va fer dels Jocs Olímpics d'hivern a
Albertdle. Grhcies a aixb, es va poder
centrar una bona part dels esforps en
tres aspectes que, al capdavall, van ser
fonamentals: la importhncia de resoldre
els problemes allh on es produYen, la
coordinació dels hotels mitjanpnt
responsables col.lectius (que eren els
interlocutors permanents dels usuaris) i
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El Camp Z n ~ ' o n a l &la
Joventur (CU) va
instal.lar-se al col-lqi &
Sant Zgnosi &is JesuItrcs &
Sammh

I La localització

El Camp Internacional
de la Joventut

En l'etapa de Candidatura, en qub ja es
proposava l'organització d'un CLT durant
els Jocs, 1'Ajuntament de Barcelona
proposava situar-10 a les Llars Mundet,
que es volien condicionar com un gran
alberg de joventut que es pogués utilitzar
també en el futur. Aquet projecte, perb,
va ser inviable, i també el que proposava
utilitzar l'antic Hospital de Sant Llhtzer
(propietat de l'Hospital de la Santa Creu i
de Sant Pau). Aleshores es va estudiar la
possibilitat de plantar tendes de campanya
al campus de la Universitat Autbnoma de
Barcelona, a Bellaterra, de manera que es
poguessin fer servir els menjadors
universitaris i alguns dels serveis de les
instal.lacions esportives, per6 aquesta
opció comportava problemes de seguretat
i de distancia fins a Barcelona.

El Camp Internacional de la Joventut
(CIJ) de Barcelona'92 va ser l'onzb
de la histbria olímpica i el que va tenir
més diversitat en la representació dels
CON (67), perb també el que va aplegar
menys participants (497 joves d'entre 18 i
22 anys). Si la participació de tants CON
diferents va ser fruit de la voluntat dels
organitzadors i del rigor amb qub es va
dur a terme el prods de convocatbria per
quotes, la limitació en el nombre de
campistes va ser una conseqübncia, en
bona mesura, dels problemes de la
localització del CIJ.
De l'organització i el funcionament del
camp se'n parla al volum N. L'explicació
se centra, aquí, en els aspectes de
l'aiiotjament, és a dir, de l'elecció, el
condicionament i els recursos del local
que va acollir els joves.

Edicions del Camp Internacional de
ia Joveniui i pmtkipauts

Vist que no era possible de construir una
instal-laci6de nova planta i que no es
podia disposar a la mateixa ciutat de cap
local que tingués les dimensions suficients

I ciutat

Any

HBlsinld

1952

17

3.000

16-22

Roma

1960

5

1.250

14-18

IS92

67

497

18-22

Barcaha

CON

partic-

p dats

' A m6s del CIJ, a Munic es va organitzar un Camp Internacional d'Estudiants en qul, van participar 418 joves d'entre 20 i
25 anys, i un Camp de Jwes R6gatistes (amb seu a Kiel. on tenien lloc les pmves de veia @aquellsJocs), en qu8 van

participar 264 esportistes.

i es pogués condicionar adequadament, el
COOB'92 va haver d'optar per un
projecte ambiciós en la qualitat i els
serveis, i divers en la participació, encara
que necesshiament redwt quant al
nombre de campistes. Va ser aleshores
que es va pensar en les instal4acions del
colalegi de Sant Ignasi dels Jesultes de
Sarris, que eren aptes, accessibles i
idbnies per al model de CIJ que el
COOB'92 volia organitzar.
El 25 d'abril de 1991 es va signar amb la
Companyia de Jesús un conveni de cessió
de les instal.lacions del col.legi al
COOB'92, sense cap altra contraprestació
que realitzar algunes obres de millora als
camps d'esports. El condicionament del
colnlegi com a CIJ va anar a carrec del
COOB'92.

El COOB'92 va considerar el CIJ com
una vila més; per tant, el projecte de

I

participants
AND

Andwra

Un cop aprovats el projecte bisic de
condicionament i el pla d'implementació
d'habitatges (que detallava com moblar,
decorar i fornir d'equipaments els espais
d'allotjament del CU), es va iniciar el
treball d'organització del camp. Atesa la
seva especificitat, el mateix equip del CIJ
va haver de fer front a l'elaboració dels
programes informitics de gestió
d'allotjament i gestió de les activitats, al
projecte de telefonia i al disseny i
l'execució del look i la senyalització.
La cessió de les instal-lacionsdels jesultes
no va poder ser efectiva fins al final del
curs escolar, el 25 de juny de 1992, per6
abans ja va ser possible iniciar algunes de
les obres de condicionament. El rigor en

I EI condicionament

1

condicionament i la seva execució van ser
responsabilitat de la Divisió de Viles, dins
la qual operava el Departament del CU.
Les diferbncies amb les altres viles, perb,
van fer que l'equip del CU gestionés
directament les contractacions i la
supervisió del condicionament.

2

I

CON

35

ISR

Israel

Participants
4

2

ANT

Aniigua

6

36

ISV

Illes Verges

3

ASA

Samoa Nord-americana

2

37

ITA

ltslia

4

AUS

Austrilia

8

38

JAM

Jamaica

5

AUT

Austria

8

39

JPN

Japó

20
17

4
20
2

6

BEL

wica

8

40

KOR

Corea

7

BER

Bennudes

2

41

KSA

ArSbia Saud~ta

4

8

BIZ

Belize

2

42

UE

Liechtenstein

2

9

BRN

Bahmn

2

43

LUX

Luxembum

10

BUC

BulgWa

6

44

MM

MBxic

12

45

MLT

Malta

2

4

46

MOZ

Mcgmbe

4

11

CAN

Canadh

12

CAF

RepúblicaCentrafricana

4
19

13

CAY

llk Caiman

2

47

NED

Paisos Baixos

6

14

CHI

Xile

2

48

NGR

Ni&a

9

15

CHN República Popular de la Xina

4

49

NOR

Noruega

7

16

CRO

Cmbia

2

50

NZL

NovaZelanda

17

CUB

Cuba

2

51

OMA Oman

18

CYP

Xipre

2

52

PER

Pení

4

19

DEN

Dinamarca

8

53

PH1

Filipines

9

20

ECU

Equador

21

EGY

Republicahab &Egipte

22

ESA

El Salvador

23

ESP

Espanya

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

1
-5

8
4

54

POL

Polhta

4

55

POR

Portugal

12

Qatar

1

56

QAT

44

57

ROM Romania
SL0

2
5

24

EST

Estonla

2

58

25

EUN

Equip Unificat

2

59 SUD Sudan

5

26

FIN

Finlhnd~a

8

60

SUI

S U " ~

8

27

FRA

F w a

22

61

SUR

Surinam

28

GBR

Gran Bretanya

20

62

SWE Suecla

8

29

GER

Alemanya

45

63

TCH

República Federativa Txeca i Eslovaca

8

30

GRE

Gkia

7

64

TPE

XinaTaiwi

4

31

GUM Guam

2

65

TUR

Turquia

7

Eslovbra

32

HKG

Hong Kong

4

66

UAE

Unió dels Emirats Arabs

33

HUN

Hongria

8

67

USA

Estats Units d'Amlnica

34

IRL

Irlanda

4

Total

2

1

4

19
497

Pnaieipsnts en el Camp Internacional
de ln Joventut

1,2i3

EI nombre de articipantsal
CU & ~ a r c e l $ n a ~va2 ser
més redui:t que en altres
convocatdries, perd els CON
representats van ser més
nombrosos que mai.
4

L'excel-lent equi ament del
col-legide ant &nasi va
pmneiw minimitzar les
dpspeses de condicionament,
ja que molts dels serveis
eseolam es podien adrptar al
seu nou ús temporal.

la programació i la coordinació de
l'operació, juntament amb el fet que tots
els prove'idors van complir
escrupolosament els terminis pactats, van
possibilitar que el condicionament quedés
enllestit en només tres setmanes.

I

EISrecursos

Els recursos materials de qu8 va disposar
el CIJ provenien del mateix col-legi de
Sant Ignasi o d'institucions públiques i
entitats privades (que els van cedir a títol
gramt), a més dels equipaments i béns
aquirits o llogats pel COOB'92. En l'ordre
econbmic va ser decisiva l'elecció del
coblegi de Sant Ignasi, ja que el bon estat
de les instal-lacions(sales d'actes, camps
d'esport, cuines, biblioteca, etc.)
a part que va permetre d'oferir un
nivell de serveis excel-lent-, va contribuir
a reduir les despeses, que es van
concentrar sobretot en l'allotjament,
és a dir, en la conversió de les aules en
dormitoris.

L'equip que, durant la celebració del CIJ,
es va encarregar d'assegurar-ne el
funcionament estava format per 562
persones. D'aquestes, 58 eren
personal del COOB'92,18 de serveis
contractats pel COOB792i 252
d'empreses contractades directament
pel CIJ; la resta del personal era formada
per 234 voluntaris.

1i2

L'acreditaciií em el
document que identificava
eis membres de la Família
OZímpica i de l'o anitmciií
durant els .Jo= ~ T ~ e n t r e
Principal d'Acreditacions de
Montjurc (I) estava situat a
la l a p d'E anyq a tocar
defCenlle d% ~ i d a nde
s
Comunicaci6.

I Les acreditacions
Un esdeveniment de la magnitud dels jocs
olímpics, on participen esportistes,
personalitats, periodistes i nombrosos
visitants, a més del personal de
l'organització, exigeix que el comitb
organitzador disposi de mitjans per
identificar els participants i controlar-ne
els privilegis. Amb aixb es garanteix,
sense que sigui una cirrega per al bon
funcionament dels jocs, una administració
i una seguretat correctes en els accessos.
Segons la Carta Olímpica (l'edició del
1987) i els criteris del COOB792,els
usuaris de les acreditacions eren les
persones que havien d'accedir a les
instal.lacions olímpiques, tret dels
espectadors. Per al control de cavalls,
vehicles, armes, embarcacions, cimeres,
rhdios i equipament tecnolbgic en general,
es van aplicar procediments específics
diferents.

I Les fases del projecte
La primera etapa del projecte
d'acreditacions va ser de preparació i
disseny. Posteriorment, i amb la finalitat
de posar a prova les decisions preses, es va
aplicar aquest projecte a diversos
esdeveniments en qub el COOB'92 va
participar: Associació de Comitbs
Olímpics Nacionals (ACNO), Associació
de Federacions Internacionals Olímpiques
d'Estiu (ASOIF) i Competicions'91.
En la segona etapa, compresa entre el
setembre del 1991 i el juny del 1992,
s'inicii l'operació prbvia a l'arribada
(període d'inscripció). La inscripció,
entesa com una reserva d'acreditació dins
una quota acordada per a cada col-lectiu,
va comprendre la tramesa de la
documentació (formularis i manuals
explicatius per emplenar-los), diferent per
a cada col-lectiu i categoria, i la recepció i
la confirmació de les xifres dels futurs
acreditats. Durant aquest període es van
establir contactes permanents entre els
diversos organismes que havien d'enviar
representants a Barcelona, per assegurar
l'agilitat i la fluidesa de l'operació final.
Sens dubte, aquesta va ser la fase més
crítica i més decisiva: era el moment de
proveir-se de recursos, formar els
voluntaris, tancar les quotes de
participació amb tots els organismes i
instal-lar els centres d'acreditació.

La tercera etapa, compresa entre el juliol i
l'agost del 1992, és a dir, la fase
d'operació, va comenGar amb l'arribada
de la Família Olímpica a Barcelona.

I Criteris biisics
Per a l'estratbgia de l'operació es van
adoptar quatre criteris:
El primer feia referbncia al fet que
l'acreditació havia de ser concebuda com
una eina al servei de l'organització i no
com a símbol d'un status.
El segon tenia en compte que la definició,
l'administració i la presa de decisions
sobre l'adjudicació d'acreditacions i
privilegis havia de ser centralitzada, tot i
que els serveis de producció es
territorialitzessin (durant els Jocs, tant els
responsables de col-lectiu com els
directors de centres d'acreditació tenien
capacitat de decisi6, perd depenien
funcionalment de la Central
d' Acreditacions).
El tercer criteri considerava la necessitat
d'identificar els organismes destinataris
dels documents acreditatius i establir-hi
contactes per acordar amb cadascun les
quotes de participació.
I, finalment, el quart establia que, per al
bon funcionament de l'operació, el temps
de producció d'una acreditació havia de
ser inferior a 10 minuts i que aquesta
s'havia de poder obtenir en qualsevol dels
centres establerts, els quals havien d'estar
situats en llocs de m h a concentració, ja
que sovint constitulen el primer contacte
que tenien els usuaris amb l'organització.

El projecte: h b i t , elements i
=@a
El Departament dYAcreditacions
va
assumir les funcions següents: definir i
gestionar la base de dades i el sistema
informhtic necessari per a la inscripció i
l'acreditaci6; intervenir en la negociació
de les quotes de participació; decidir els
privilegis adequats a cada tipus
d'acreditació i assignar-10s; determinar els
criteris i l'estructuració del sistema de
passis de dia a les instal.lacions, i tractar
totes les sol-licituds i les inscripcions
corresponents prkvies a l'acreditació.

lcatego~~escripci6

l a previsi15

Persones acreditades per categodes

~ n e d i i

FamíliaOlímpica
COI

Membresdel COI

230

242

FI

Presidentsi secrataris generals de FI

110

101

CNO

Presidentsi w x e h i s generals de CON

620

520

B

Petsonaldel COL de FI i CON. Membres de comissions, mnics, caps de delegaci6, etc. 1.141

1293

C

Convidats de H. CON ítransíeriblesl.Fotbar&

1.O22

1 .so9

D

utg ges i arbitres

2.375

E

Premsa esaitai iotbafs

4.000

2.m7
A luln

de FI

-

F

G

E

Fledactm

2.825

EP

Fotbgrais

778

ES

Redactwse s p e e i a l i per espri

309

EP8

Fot6grafsaspeciakatsperesport

100

EE

Thics. Pwsonalde laimatori

290

ENR

M i o i televisiósense drets @emissió

221

PC

Personal auxiliar de premsa (missatgers, intdrpfets. etc.)

357

Delegacions6qmtives
F

Compeüdor.Ebportista

FO

Oficial dedelegació

Fx

UrhaoRciais: aaxnpanyantsd'esportistes o personal tknic add'inal

Convidats
GGv

Convidats, en dues categories sagons ei rang

Gs

Seguici de certs d'gnstsris

15.378
4.845
1.S66
8.739

2.340
2.182
158

J

Camp Internacionalde la Joveniut

O

Obewad0~8.Comites organitzadors d'albes jocs

P

Empreses d.laborad~re~:
PaIPb Mgxims d i u s

1.369

RAdioi telev1si6

6.000

RT

17.064
10.253

1.O00

497

500

496
382
7.951

RTA

Directius de cadenes de teievisió

RTB

Comentaristes,productors i técnlcs

5.725

RTC

Personal de supofi amb ac& limrtat al CIRTV

1.809

RTL

Sirni!arsa RTC, perb sense dret d'allotjament

Subtotal Famíiii Olimpica

177

246
42.484

39.462

33.202
3.000

41.650
3.483

35.000
15.000

23.474
21.116

86.202

89.723

128.688

129.t85

Persmal d'operac'ms
CQOE

Personal del COOB'92

RTO

P-aldeRTO'92

SC

Personal @empresesde serveis i suport

X

Personal de wguretat

Subtotal personal d'oparacions

Total

1i2

L'element més visible &
l'acreditació em, a més de la
fotog@a, el codi & la
categoria al wlpertanyia
el seuportn8or. Els membres
de I'Equip'92, fos qurqurna
en
fos la rocedencia (personal
&I ~ 6 0 ~ 9 voluntaris,
2 ,
empreses col.labomdors)
estaven agrupats sota
l'epígmf uCOOBm (I).
3i5

LP cat ona *FM

indenti3cava tot el col.lectiu
d'esportista
4

El personal ue va treballar
per a la pro$,~ció &l senyal
internacional de televisió va
portar el distintiu
uRT0'92~en la seva
acnditació.

Quantificació i categories
d'acreditacions
Per a bona part de l'organització, la
quantificació de les acreditacions va ser
una informació bhsica en la planificació
dels serveis. L'equip d'acreditacions
elaborava peribdicament un document
anomenat <#revisi6 d'acreditació>>a
mesura que s'anaven perfilant els resultats
dels diversos acords. Les primeres xifres
es van calcular d'acord amb els requisits
de la Carta Olímpica (l'edició del 1987),
els compromisos de la Candidatura i les
xifres d'edicions anteriors dels jocs, perb
matisades per l'increment del nombre
d'esports i d'instal-lacions respecte als
Jocs de Seül.
Les categories que es van establir figuren
en el quadre adjunt, que inclou la primera
previsió i el nombre total d'acreditats
reals per categoria.
Encara que la previsió total va ser gairebé
igual que el resultat final, l'anhlisi per

categories mostra canvis importants
produyts a conseqübncia de l'evolució dels
esdeveniments externs, principalment a
causa d'una presbncia més gran de mitjans
de comunicació, i dels interns, entre els
quals figura la restricció del nombre de
convidats.
Cada categoria d'acreditació comportava
uns privilegis d'accés determinats i
diversos serveis, proporcionats per
l'organització, que podien variar a títol
individual. El codi de categoria, que
figurava visiblement en l'acreditació,
ajudava a identificar de manera clara i
eficag el col.lectiu de la Famila Olímpica
al qual pertanyia el seu titular.
La novetat que va introduir Barcelona'92
en aquest aspecte va ser la distinció del
col.lectiu de convidats en dos grups: les
categories GIGv per als compromisos
institucionals, i les categories PaIPb, de
nova creació, per als compromisos de les
empreses col-laboradores.També es va
crear la categoria RTL (personal de

Pictogrames
de serveis
Totes les unltats
de wmpetlci6
Totes les
resldbncles
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Fotografia del Mular

I'acrediit a la qual pertany
Cat&

Cosnoms i nom

Funci6olímpica

Organisme

Codi d'accés a la unitat per
=port
.
.

F A c i o n a l de la
Joventut

Codi de la uhitat

pJ
O

Codi del país

Zones perlmetrals
Codi de les zones d'accés

rn

Centre Prlnclpalde
Premsa

Codi de barres

Internac~onal
de
RgdioI Telem16

Revers
Codi d'accés al wneu
eMnic

1

Zonadewrnpabcd

2

Zmad'esportstss

3 Zona d'entrenament
4 zona de rqanltzacd
de m@xs de
5 Zona
wrnunicac16
6
8 ionadepúb~ic
I ?2a=!'d-le
R Z2EEd

Núm. d'acrediii6 i data

Altres íuncions

@
-

z!&zdels

Altres drets d'accés

Altres drets

T-O Vehicle prop1acred~íat
0s exclus~u/ass~gnacb
T-1 apersanes
0s e x c l u s l u / ~ 6
T-2 agups
T-3 W ~ N P
T-4 w m
@tlclb,
T-5 Col.lectiu
pmgramat, ~~mqat?am)

pictogrames

1i2

L'accés a les difrents
unitats era representat per
pictogrmnes. El codi de
barres permetia controlar,
per mi#? d'una lectora
portdtih l'accés del personal
acreditat.

suport amb limitació d'accés al Centre
Internacional de Radio i Televisió i sense
dret d'aiiotjament), que va permetre
d'ampliar les quotes d'acreditació de les
televisions sense haver d'adquirir
compromisos d'allotjament, accessos, etc.
Un altre cas va ser la creació de
l'acreditació SC, per al personal de les
empreses de serveis, que estava composta
per dos elements diferents: el passi
operatiu, document no nominal que tenia
les mateixes dimensions de l'acreditació i
contenia les dades de funció i accés
(pictogrames i zones), i el carnet
d'empresa, amb fotografia i dades del
titular, que tenia un format similar a una
targeta de crbdit. Aquests dos documents
solament eren v a d s si eren presentats
conjuntament.

1 Eis privilegis
Dins l'olimpisme, i en el context de les
acreditacions, es coneix com aprivilegi la

possibilitat d'accés als recintes olímpics que
té cada membre de la Famila Olímpica.
Es van establir dos tipus de privilegi: els
d'accés, representats a l'acreditació per un
pictograma, que donaven dret a entrar a
una o més unitats, i els de mobilitat
interior o zones, codificades del O al 9, que
permetien d'entrar en zones determinades
de les unitats.

1 Disseny de la targeta d9acreditaciÓ
A l'hora de triar el model de la targeta
d'acreditació es va respectar el que havia
estat utilitzat en les darreres edicions dels
jocs olímpics. La fotografia, juntament amb
el nom, havia de ser l'element identificador
del portador. També hi havia de figurar la
funció i i'organisme al qual pertanyia. Els
privilegis, tant d'accés com de servei, havien
de destacar per facilitar la tasca del personal
de control. L'acreditació havia de ser grossa,
perb també cbmoda per dur-la, per
exemple, a la butxaca de la camisa. I,

finalment, havia d'estar provefda d'elements
de seguretat que n'evitessin tant la
falsificaciócom la manipulació. Respecte a
les edicions antenom,a Barcelona es va
afegir la complexitat d'haver d'elaborar
l'acreditació en ílengiies diferents, escoilides
entre les quatre oficials, segons el col-lectiu.

1 Altres elements identificadors
L'acreditació, perd, no va ser l'únic
document vhlid per accedir als recintes
olímpics. Es van elaborar també uns
elements identificadors alternatius que
havien de cobrir les necessitats
d'identificació i accés no cobertes per
l'acreditació.
El passi de dia era un document creat per
solucionar situacions excepcionals i
puntuals. Atesa la curta durada d'aquest
document, no contenia fotografia i
solament era v&d per a la instal-lacióon
s'emetia. Cada unitat va disposar d'una
oficina de gestió de passis.

Actualment, la funció de la targeta
d'identitat olímpica (TIO), origin'ariament
considerada en la Carta Olímpica com a
acreditació, es redueix a servir de visat
d'entrada al país organitzador-per la
qual cosa se la coneix per <<passaport
olímpic>+, encara que no és v&da si no
va acompanyada del passaport oficial.
Aquest document va ser aprovat pels
ministeris d'Afers Estrangersi de
171nterior,i va ser fabricat per la FAbrica
Nacional de Moneda y Timbre. Cal
destacar que és el primer document oficial
espanyol reconegut per dos ministeris on
els textos també són en catalh.
A més dels elements acreditatius
esmentats, se7n van haver de fer també
uns altres d'específics per a algunes
activitats puntuals: el passi de cerimdnies
va complementar l'acreditació del
personal d70peració per a les cerimhies
d'inauguració i clausura; el bra~aletde
cerimdnies va servir per identificar els
artistes que hi participaven, amb la qual
d'acreditar unes
cosa s7evit&

1,2,314

El COOB'92 va e l a b o ~ ra,
més de les amditaaons,
altres elemena
irkRtificadors per cobrir
necessitats puntuals durant
eis Jocs, com am els parsis
per a la cerimdnia
d'inauguraci6per a l
membres dr l'organitzmllC16
(I) i per a la de$ihak dels
participants (2 i 4), o e l
passis & dia que permetien
al seu portador I'accés a una
unitat (3).

5

Els &meres & tekvisió com
també e h integmnts deipool
de fotdgrfs que podien
accedir a peu de pista,
portaven un dorsal de wlors
fdcilmmt identificables.
6

La temo10 ia em
fonamentafen el proci%
dyobtenci6de l7aereditaei6.
En els Jocs &Barcelona, es
va optmper t h i q u e s de
digitalització dyimatgei
impressió amb selecció
automdtica de color.

8.000 persones per a un sol acte; el
bragalet dels portadors de la torxa va servir
per identificar els portadors i perqub
gaudissin dels serveis de transport fins al
punt del recorregut que se'ls havia
assignat; el passi de control del dopatge
era utilitzat per les persones amb accés
-inclosos els esportistes que passaven el
control-a la zona mbdica específica, i els
administrava el responsable del control
del dopatge de la instal.laci6.

Els periodistes que volien accedir a la Vila
Oiímpica, havien d'intercanviar la seva
acreditació per un passi de premsa
especial que els donava dret a entrar
solament a la zona internacional.
Semblantment, cada comitb olímpic
nacional tenia dret a una quantitat de
passis de visitants diaris per als seus
membres. Per diferenciar-10s dels passis
de dia eren d'un color diferent i donaven
dret a entrar a la zona residencial de la
Vila. El dorsal de fotcigraf i cdmera de TV,
habitual en qualsevol competició,servia
per distingir a disthcia els repbrters
autoritzats per ser a la pista.

I Tecnologia emprada
La tecnologia va tenir un paper
fonamental en el procés dYacreditaci6.
D'una banda, calia un sistema
d'informació sobre les persones que donés
servei a tota l'organització. Aixb, a més,
havia d'anar acompanyat d'elements de
producció eficasos.
De bon principi es va descartar l'obtenció
conjunta d'un document que integrés
dades (proporcionades pel sistema IBM) i
imatge (captada per equips Kodak), per
diverses raons: la novetat i la dificultat
tbcnica podien posar en perill el servei; la
flexibilitat necesshria durant la producció
aconsellaven mantenir per separat la
manipulació de les imatges i de les dades,
especialment pel que fa a privilegis, funció
i categoria. Finalment es va optar per
tbcniques de digitalització d'imatge i
impressió de la categoria amb selecció
automhtica de color.
Els elements que componien l'acreditació
la feien prhcticament impossible de

falsificar atbs el poc temps de durada de
I'operació. El suport era paper moneda,
subministrat per la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, amb protecció de
marca a l'aigua. Hi havia un codi de
barres, element fAcil d'imprirnir i llegible
per lectores portAtils, amb la qual cosa
s'agilitaven els controls d'accés. La
fotografia es feia amb uns equips dificils
de trobar en el mercat, i el plastificat
disposava d'un holograma que en
dificultava la substitució.
La informació sobre les persones recollida
en el sistema d'acreditacions servia tambC
per nodrir els sistemes inform2tics de
I'Accés Múltiple a la Informació i la
Comunicació (AMIC), gestió de resultats,
allotjament, etc. Aixb va comportar la
creació d'una base de dades compartida
amb altres sistemes i va proporcionar la
garantia de coherdncia i unicitat de la
informació.
El sistema informZitic es va dissenyar, a
més, amb un mecanisme d'emergbncia

que permetia de continuar inscrivint i
acreditant en el cas de manca de servei de
l'ordinador central. Aquesta solució era
particularment Útil durant els dies que les
arribades de col.lectius es van produir
després de l'horari establert de servei.

I Operació psfia a 19arri'bada
Aquesta va ser la etapa de selecció i
formació de personal, obtenció dels
recursos materials necessaris, muntatge
dels centres, etc. Perb el més important va
ser l'obtenció de la informació sobre les
persones que s'havien &acreditar.
Per tal d'identificar els futurs acreditats,
es va procedir a agrupar-10s per col4ectius
(premsa, televisió, esportistes,
personalitats, empreses de serveis,
personal d'operació, etc.). Aleshores es va
establir un interlocutor intern del
COOB792per a cada col.lectiu, es va fer
un inventari dels organismes vinculats als
Jocs, i es va exigir un interlocutor únic per

Periode d'inscripdóde la Fnn3ia
Olhnpiw dommentsi dates

Sol.liciiud d'acreditació
Dades personaisi funció @er a tots els dol.!eciius)

Premsa

3W5/91

30/9/91

Resta de la FO

30/1/92

15/5/92

Esportistes

31/1/92

25/3/92

Esportistes

15/4/92

1On192

Estimaoi6 numMca

Previsió de parUcipaci6per esport i pmva
Insctipci6 nominal a les com~eticions
Espedficacióde les proves en qu& competi& cada esportista

L'estimació numhca i la insuipci6nominal a les competicionseren fetes per cada CON.

maig, data límit de la inscripció, es
disposava del 75 % de la informació, i al
cap d'un mes del 90%. Com a exemple de
l'bxit d'aquestes mesures, es pot dir que
vuit mesos abans dels Jocs ja s'havia
recollit el 70 % de les sol.licituds del
col-lectiu de premsa.

a cadascun. El pas següent va ser l'acord
de quotes de participació per organisme, i
el contacte amb cada organisme seguint
un calendari preestablert.

Procés d'inscripció de la
FaOlimp~ca

Al mar$ del 1992 es va saber que la
primera estimació de participació en els
Jocs s'establia, pel que feia a esportistes i
oficials, en més de 19.000 persones, tot i
que el COOB792solament en podia
absorbir 15.000. A partir d7aleshores es va
iniciar un procés de negociació amb els
comitbs olímpics nacionals que s'havien
desviat més de les previsions. Les
desviacions eren degudes a la inexistbncia
de limits de participació en alguns esports
(atletisme, natació, vela, etc.) i a
l'increment del nombre de comitbs pels
canvis polítics produts a l'ex-URSS i
l'ex-Iugoslhvia.

La sol-licitud d7inscripció en els Jocs es
feia mitjangant uns impresos que el
COOB 92 havia facilitat prbviament a
cada organisme d'acord amb les quotes
establertes. Aquests impresos #inscripció
numerats permetien de fer el control de la
resposta.
7

Per solucionar el tradicional baix grau de
resposta dins el termini establert per
l'organització i els problemes del elevat
nombre de canvis d'última hora, es va
establir un pla basat en tres punts:
especialització del personal per col-lectius,
contacte regular amb els organismes i
seguiment constant per completar la
informació. Gricies a aquest pla, el 15 de
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Inscri ciÓ del personal d'operacions
( C O ~ BRTO,
,
SC i X)

La inscripció del personal d'operacions
-Equip'92, personal de seguretat i
empreses contractades-va seguir uns
altres circuits. La informació referent al
personal de l'organització --els voluntaris,
el personal del COOB'92 i el cedit per les
empreses col-laboradores, tots amb la
categoria COOB-era recopilada per La
Divisió de Planificació i Control. Les
dades havien d'incloure la tasca que
havien de dur a terme i la unitat on eren
destinats. Tota la informació es posava a
la disposició d'Acreditacions perqub en
fes el tractament adequat, assignés els
pictogrames, els privilegis i les funcions
corresponents, i preparés les
acreditacions.
Les dades del personal de les empreses de
servei --categoria SC-les proporcionava
cada empresa en el moment que decidia
l'assignació del personal per instal-lacions.
Aquest pas era molt difícil de complir

amb l'antelació desitjada, ja fos perqu&
l'empresa encara no havia contractat el
personal, o bé perqub no se'n concretava
l'assignació. La creació de les
acreditacions especials SC va ajudar a
palaliar el retard en l'obtenció de la
informació sobre aquest col4ectiu.
El procés d'acreditació dels membres del
personal de seguretat --categoria X-es
va complicar pel fet que havien d'entrar
en funcionament abans que els altres i
s'havien d'acreditar abans de saber-ne la
destinació. Les primeres informacions
sobre aquest col.lectiu no es van tenir ñns
al comenpment de juliol del 1992.
El sistema d'acreditació va ser dissenyat
com a hnic per als col.lectius de Família
Oiímpica i 17Equip'92,i els resultats van
demostrar, en canvi, que haurien d'haver
anat per dues vies diferents. La dificultat
per a l'acreditació de la Família Olímpica
residia a saber qui vindria, perb un cop
conegut el personal ja es podia
confeccionar l'acreditació (l'assignació de

1

El personal & Ics empreaes
& scweis (net&
restaumeib, v d &
begpds i altmproductes),
va ser englobat en la
categoria uSCm. Aquestes
arnditaeiom constaven &
dos elemen* un document
amb I s dada & l'emprcsa i
els privilegis d'aocls, i un
m m t nominal amb la
fotognifla i les dades
pemonali Aqmts dos
documents no& eren vdlidr
si s presentaven
conjunrtanrcnt.

categoria, funció i privilegis era
prhcticament automhtica). Pel que fa a
1'Equip792,en general es coneixia el
personal que hi intervindria, perb no la
funció que acompliria i on l'hauria de dur
a terme.

solament un tracte bptim als usuaris del
servei, sinó tambC una gran resistbncia a
les situacions de pressió prbpies dels dies
punta.

/

Desprds d'estudiar diverses possibilitats,
es va decidir de crear diversos centres
d'acreditació i situar-10s en punts clau de
confluhncia dels col-lectius usuaris:
l'aeroport, les tres viles olímpiques-per
a les delegacions esportives-, l'hotel
Princesa Sofia-per a les personalitatsi Montjuic-per al personal d'operacions i
per al tractament d'incidhncies no resoltes
als altres centres.

La formació de voluntaris

Els voluntaris dels centres d'acreditació
havien de fer una tasca d'equip. Calia
tenir en compte que haurien d'utilitzar
aparells fotogrhfics i informiitics que molts
desconeixien i que, d'altra banda, moltes
vegades serien les primeres persones de
l'organització amb qui la Família
Olímpica es trobaria en contacte. Per aixb
es va crear un centre pilot, on van poder
fer una practica intensa i on es van
seleccionar els caps de grup. Es van
simular situacions difi'cils i amb diferents
incidbnciesi se'ls va ensenyar el
vocabulari específic de la seva tasca en les
quatre llengües oficials dels Jocs. Aquesta
experibncia prbvia don2 com a resultat no

Calendari deis centres d'ncreditpeioas

m

I

Pel que fa a la Familia Olímpica, la fase
d'operació s'inicih 1'1 de juliol de 1992,
que es van comenGar a emetre les
acreditacions en presentar-se les primeres

Montjulc
llorari
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de9.Wa22.W h
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I Centres d'acreditació

I

~ies

~wari

Unies

~iea
de l'lRi92 ai 6/7/92

orari
de8.W a 22.W h
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3r petiode

de1 2617792 ai 9/8/92

de 9.00 a 18.00 h

4
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I

4

La Seu d'Umeil
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2
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2
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Re ei6 ipunt
d y i z m a c i bdel Centre
Principal d'Acreditacions de
Montjuik

persones als centres d'acreditació que ja
estaven en funcionament.
Pel que fa al personal d'operacions -un
col.lectiu molt nombrós i molt canviant a
causa dels ajustaments prodliits a l'hora
d'implantar els plans previstos per a cada
unitat-, se'n va avanqar el procés
d'acreditació per tal de rebaixar la c k e g a
de trebaii prevista per als Últims dies
abans dels Jocs. Així es va decidir avanqar
la realització de la fotografia del col-lectiu
del COOB'92 i ajornar-ne I'emissió de
l'acreditació corresponent, per la qual
cosa es va habilitar un espai a L'Espanya
Industrial, on es va treballar des del 24 de
febrer fins al principi de juliol del 1992,
moment en qub es va fer I'emissió massiva
d'acreditacions, que es van ajuntar amb
les fotografies fetes anteriorment.
,

I Funcionament dels centres
La data, l'hora d'obertura i el nombre de
punts d'atenció dels centres d'acreditació

es van ajustar d'acord amb les previsions
d'arribada de la Família Olímpica a
Barcelona, segons les dades
proporcionades pel projecte d'acolliment.
A l'aeroport es van acreditar la majoria de
persones que hi van arribar,
independentment de la categoria que
tenien, especialment si es tractava de
grups. N'eren una excepció les
delegacions esportives, que s'havien
d'acreditar a les viles olímpiques
respectives, i una gran part dels mitjans de
comunicació (especialment el personal de
radio i televisió), que van preferir anar a
Montjulc.
El Centre d'Acreditacions de la Vila
Olímpica de Barcelona va atendre, a més
de les delegacions esportives, bona part de
les personalitats locals. Als centres de
l'hotel Princesa Sofia, Banyoles i la Seu
&Urgell es van complir les estimacions, ja
que no estaven pensats com a grans
centres de producció sinó d'atenció
especialitzada. El centre de Montjliic va

registrar un volum més gran d'afluhncia
del previst, cosa que va obligar a instal-larhi equips addicionals, ja durant els
primers dies de funcionament. Aixa va ser
causat pel retard en I'acreditació del
personal d'operacions (especialment el de
seguretat i d'empreses de serveis), la
phrdua de fotografies, l'elevat nombre de
canvis d'última hora del personal del
COOB792(entre 1'1i el 20 de juliol es van
refer unes 5.000 acreditacions) i
l'afluhncia de personal de televisió
(categoria RT).
Durant el període de producció va ser
fonamental, a l'hora de prendre decisions,
el contacte permanent amb les altres hees
de l'organització. Així,per exemple, I'hrea
de Relacions Externes, el Centre Principal
de Premsa (CPP) i la Vila Olímpica
(direcció, relacions amb els CON i
recepció) van col-laborar excepcionalment
per solucionar les incidhncies produldes
en els col-lectius de personalitats,premsa i
esportistes, respectivament.

Com que les delegacions dels CON
arribaven en grups nombrosos, per evitar
la formació de cues, els caps de missió
preparaven amb els responsables de la Vila
tot el que feia referhncia a l'acreditació.
Ventrada en vigor de les acreditacions va
ser esglaonada, segons les necessitats de
les unitats (les viles i el CPP van entrar en
funcionament abans que altres unitats: la
Vila de Montigalh es va activar el 24 de
juny, i la resta de viles i el CPP, 1'11 de
juliol). D'altra banda, el personal tkcnic
necessari durant el període previ a
l'obertura de les unitats (muntatge,
subministraments, etc.) necessitava una
identificació diferent per poder accedir als
seus llocs de treball.
La Carta Olímpica (l'edició del 1987)
estableix una quota d'acreditacions que el
comith organitzador havia d'assignar als
CON i a les FI per als seus convidats.
Aquestes acreditacions, que no eren
assignades a un titular sinó que eren
utilitzades per diverses persones durant
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els Jocs, es coneixen com a acreditacions
transferibles. Les característiques especials
que tenien van aconsellar que la concessió
es fes en un sol centre d'acreditacions a fi
de garantir que l'emissió d'una nova
acreditació comportés sempre la
cancel-laci6d'una altra.

Altres usos de 19acreditaci6
A més de servir per identificar qualsevol
persona vinculada als Jocs i incloure-la en
un col-lectiu, més enllh de la prbpia funció
de control d'accés als recintes olímpics,
l'acreditació olímpica permetia als usuaris
d'accedir a alguns serveis. Per exemple, va
servir per utilitzar el transport públic de
Barcelona i el menjador de la Vila
Olímpica de Barcelona o el del Palau de
Victbria Eughnia. Tenint en compte que
sovint feia la funció de filtre en qualsevol
acte limitat a un determinat colslectiu o
categoria, va ser molt important incloure
adequadament cadascú en la categoria i la
fundó corresponents.

L'efidcia del sistema va ser alta,
especialment grkies als lectors de codis
de barres, que permetien de tenir
coneixement a l'instant de qualsevol
incidbncia, com ara l'anulelació o la
duplicació d'una acreditaci6 (amb la
retirada consegüent de l'original).
Tanmateix, ai& va fer que en algun cas
no es prestés tota l'atenció deguda a la
fotografia i que algunes persones fessin
servir una acreditació que no els
corresponia.
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I L'acolliment de h Família Oiímpica
El projecte d'acolliment tenia la
responsabilitat de preparar amb detall
l'operació destinada a fer el seguiment de
l'ambada i la sortida de la Família
Olímpica a Barcelona. Era previst que el
punt d'arribada més important fos
l'aeroport de Barcelona, perb també es
preveia que hi hauria una gran aflukncia
de viatgers a l'aeroport de Girona-Costa
Brava, al de Madrid i a les principals
estacions de tren de Barcelona, per la qual
cosa també s'hi van establir equips
d'acolliment del COOB'92.

I Els serveis
Per fer efectiu el pla de recepció i comiat,
es va elaborar un projecte d'acollirnent de
la Família Olímpica en qub es posava un
bmfasi especial en el primer contacte dels
visitants amb l'organització olímpica i la
ciutat, per tal que la impressió inicial fos
favorable.
A l'arribada de la F a d a Olímpica, el
COOB'92 va oferir els serveis següents:
recepció, acompanyament,informació i
assessorament; acreditació d'alguns
col.lectius a l'hrea olímpica de l'aeroport
de Barcelona; reconfirmació de
l'allotjament, gestions de modificació de
reserves i cobraments pendents, i
transport de les persones i del seu
equipatge fins als punts d'allotjament.

Cada col-lectiu de la Família Olímpica va
rebre un tipus de servei concret. Els
directius olímpics i les personalitats van
ser atesos en una sala reservada que tenia
una entrada directa des de la terminal de
vols internacionals de l'aeroport (Saia de
Protocol Olímpic), on podien acreditar-se;
des d'alla, es dirigien cap al seu
allotjament amb els vehicles assignats i
acompanyats dels assistents (voluntaris
amb un bon domini &idiomes). D'aitra
banda, les delegacions esportives eren
condu~desdirectament als autocars i
s'acreditaven a la Vila Olímpica. I una
bona part de la resta de la Família
Oiímpica s'acreditava a i'kea olímpica de
l'aeroport, des d'on era condujida amb
autocars o microbusos fins als punts
d'allotjament.

A més dels membres de la Família
Olímpica, totes les empreses
col.laboradores dels Jocs tenien convidats
propis. En conjunt, aquestes empreses van
convidar a Barcelona unes 30.000

persones, la majoria de les quals
s'allotjaren en vaixells atracats al port.
L'organització olímpica no era
responsable d'atendre aquest col-lectiu,
per6 va col-laborar en les activitats que
van dur a terme aquestes empreses.
Calia tenir en compte que tota aquesta
operació tenia lloc en un periode de l'estiu
que normalment ja és forqa conflictiu pel
que fa al nombre de viatgers que arriben
amb avió a Barcelona; a més, hi
col4aboraven molts departaments del
COOB'92 alhora, com els que
s'encarregaven dels projectes
d'allotjament, acreditacions, viles,
transports, logística i protocol. Aixb va fer
necessari que prbviament s'elaborés un
pla d'arribades molt estricte i que es
mantingués un contacte directe i constant
amb cada col4ectiu per obtenir-ne tota la
informació necessaris.

L'hea oiímpica de l'aeroport
de Barcelona
Al maig del 1991, el COOB'92 i l'aeroport
de Barcelona van arribar a un acord de
col~laboració
segons el qual se cedia
temporalment a l'organització olímpica un
conjunt d'espais: l'hrea olímpica.

Aquesta k e a tenia una superfície de
6.000 m2i es trobava situada a l'antic
edifici del pont aeri Barcelona-Madrid,
entre les terminals B i A actuals.
Com que aquest espai no era prbpiament
una terminal de l'aeroport, els viatgers no
eren atesos per l'equip del COOB'92 fins
després d'haver passat la duana i haver fet
totes les gestions a les terminals
corresponents.
Pel que fa a l'equipament tecnolbgic, a
més dels elements bhics (telbfons, fax,
ordinadors, terminals de I'AMIC, etc.), el
personal que treballava a l'kea olímpica
disposava d'un sistema informhtic que
facilitava en temps real informació sobre
l'arribada i la sortida d'avions i sobre les
previsions d'aquests moviments.

I Recursos humans
El període operatiu de l'kea olímpica de
l'aeroport va comenpr 1'1 de juliol i acaba
el 14 d'agost. Havia d'estar en
funcionament durant les vint-i-quatre
hores del dia, cosa que obligava el
personal, la dedicació del qual fou
absoluta, a fer torns. Hi van treballar 632
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L'arribnda sign@cava,
també, el primer contacte
directe de la Família
Olím iea mnb Irr ciutat i
amb forganitzadb d c ~ r

Jocs
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Els &tm&

persones, 130 de les quals eren
contractades i 502 voluntbies. Cal
ressaltar també la col4aboració dels
operadors de l'aeroport, sense els quals el
servei d'acolliment de la Família Olímpica
no hauria estat viable.

(voiuntaris

amb un alt nivell
lingühtic) enm els
encanega&de rcbm,

acompanyar, informar i
USSCSSOMr eh vi~i&7I8&
al
mateix arroport.

Els voluntaris encarregats d'acollir i
acompanyar els membres de la Famíiia
Olímpica van ser seleccionats amb f o r p
anticipació, i se'n van valorar,
especidment, els coneixements lingiiistics.
Per a aquest col-lectiu,es van organitzar
cursos de formació amb la finalitat de
donar-10s pautes de comportament i de
tractament en els quatre idiomes oficials
dels Jocs de Barcelona.

I

es va acabar de redactar el mes de
setembre del 1990i fou definitivament
aprovat al mars del 1991. Encara s'hi
feren alguns retocs al gener del 1992,
després de I'experikncia de les
Competicions'91, que van constituir la
prova definitiva.
Anteriorment, perd, el COOB'92 ja s'havia
responsabilitzatd'algunes petites
operacions d'acolliment a l'aeroport al
setembre del 1989, la Copa del Món
d'Atletisme; al juny del 1990,la VI1
assemblea general de 1'AssociaciÓde
Comitks Ohpics Nacionals (ACNO); al
juliol del 1990,el rm'ting Coca-Cola
&atletisme,i a l'abril del1991, la 43a reunió
conjunta entre la Comissió Executiva del
COI i l'ASOIF.

Desenvolupament del projecte

El primer avantprojecte per a l'operació
es va presentar al final del 1989, perd es
va haver de modificar arran de la decisió
d'instal-lar un centre d'acreditacions a
l'aeroport de Barcelona. El projecte final

L'activitat del servei de seguiment
d'arribades va iniciar-se al gener del 1992,
amb la tramesa d'un primer formulari als
CON i als mitjans de comunicació, per
elaborar el pla d'arribades i per demanar
a tots els organismes que preparessin el
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Arribades de ia Família Olimpica per
dia i categoria
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L'&ea olímpica del
COOB92 a l'aeroport a2
Barcelona, situada a
l'aniic cdfici del pont
aeri, tenia una sup@cie
de 6.000 nr?
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El remodelatge recent de
l'aeroport (2) i
l'existtneia d'una
senyalització multilingiie
(3) van simplifear la
tasm &implantació de la
senyalització i6 el look
olímpics.

viatge amb antelació i asseguressin el
bitllet. A l'abril ja havien respost unes 250
organitzacions, que representaven el 43 %
dels participants dels Jocs, xifra suficient
per fer una previsió, i al maig es va enviar
el formulari definitiu. L'organització
olímpica deixava ben clar que per prestar
el seu ajut als diferents col.lectius havia de
disposar d'informació sobre la data
d'arribada i sobre els possibles canvis de
darrera hora. Aprofitant la tramesa, es va
enviar també un tríptic sobre les gestions i
les formalitats que calia fer per entrar a
Espanya i sobre el procés d'arribada, i es
van facilitar etiquetes identificatives per a
l'equipatge, amb indicació del lloc de
destinació (viles, hotels, etc.). Hi va haver
un alt índex de resposta entre els
col.lectius (80 %), i, mes endavant, el
COOB'92 va insistir a recordar, als qui
encara no havien respost, que havien de
completar la informació.
La previsió i el seguiment de les arribades
van ser controlats amb un sistema
informhtic que tenia en compte la situació

de cada persona o col-lectiu,pel que feia a
l'acreditació, el pagament de
l'allotjament, etc.
El projecte de condicionament de l'hea
olímpica va ser aprovat al setembre del
1991, l'aeroport de Barcelona cedí les
instal-lacionsal COOB792al mars del
1992 i, tot seguit, s'iniciaren les obres
segons els plans previstos.

Resum de les etapes del projecte
El calendari seguit en l'elaboració del
projecte va dividir-se en les etapes
següents:
Mars de 1991: aprovació del pla
d'operacions de recepció i comiat, i del
sistema informhtic de suport.
Juliol de 1991: participació en les
Competicions'91. Es validen els
projectes aprovats.
Setembre de 1991: aprovació del
projecte de condicionament de l'hea
oiímpica de I'Aeroport de Barcelona.

Gener de 1992: modificació dels
projectes en funció de í'experikncia de
l'estiu de 1991.
Marq de 1992: l'Aeroport de Barcelona
cedeix els espais per a l'hrea olímpica i
comencen les obres de condicionament.
Maig de 1992: entra en funcionament el
sistema informhtic.
Juny de 1992: desplagament del personal
a l'hrea olímpica Finalitzaci6 de les
obres de condicionament.
Juliol de 19% el dia 1 s'obre l'hrea
olímpica, que es tancarh el 14 d'agost.

1 La fase operativa
L'hrea olímpica va ser una de les primeres
unitats operatives que van entrar en
funcionament, i per aixb es va haver de fer
un esforq important per tenir-hi instalalats
tots els elements de senyalització i look
oiímpics abans que en altres sectors. A
mks, es va haver d'enllestir amb més
anticipació el condicionament general dels
espais físics, el muntatge de les

I

infrastructures pertinents (informhtica,
telecomunicacions, etc.) i la formació dels
voluntaris.

Els primers dies després de I'inici de
l'operació, que tingué lloc 1'1 de juliol, hi
va haver molt poques arribades. Aixb va
fer mes fhcil el rodatge de la instal-laci6i
del personal, i les deficikncies
tecnolbgiquesque van sorgir aquests dies
van ser rhpidament solucionades.
En aquest periode també es va iniciar
l'activitat dels cossos i les forces de
seguretat: la Guhrdia Civil va ocupar-se
de la protecció de l'hrea olímpica, i la
Policia Nacional va fer-se &=rec del
control &immigració, procés molt
simpWcat pel fet que la Famíiia Olímpica
posseIa la targeta d'identitat oiímpica.
Per tal de coordinar I'operació d'arribada,
l'hrea olímpica de l'aeroport va mantenir

Arribades de la F a d i a Olímpica
a I'aemport de Barcelona
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El punt ilgid &
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rnrrssiva &la membres &
la Família Olfmpica.

una estreta relació amb la Vila Olímpica,
el Centre Principal d'Acreditacions, la
Central de Reserves i el Centre
d'operacions del Transport.
En total s'hi acreditaren més de 15.000
persones i se'n van transportar més de
25.000 a 129 destinacions diferents.

l'experibncia de jocs anteriors feia
preveure que els retards podien arribar a
ser de quatre a vuit hores. Per aixb, el
COOB'92 va establir un pla especial
d'actuació per a la sortida de la Família
Olímpica, en contacte amb les companyies
abries, els cossos i les forces de seguretat, i
els responsables de l'aeroport.

I La sortida

La concentració de les sortides va ser molt
important els dies 10 i 11 d'agost, perd,
gracies a les mesures preses es va resoldre
amb fltiidesa l'espectacular increment del
trhsit de passatgers i d'avions. En aquest
sentit, va ser molt important el fet que la
facturació de l'equipatge de les
delegacions (que representava una quarta
part de tot l'equipatge de la Familia
Olímpica) es fes a la mateixa Vila
Olímpica.

Durant els Jocs, l'organització olímpica de
l'aeroport ja va comenpr a preparar
l'operació de sortida. Es preveia que
serien uns dies de milxhna activitat i de
gran concentració de viatgers, i

El dia 10 d'agost es van registrar 571
moviments aeris, xifra record a l'aeroport
de Barcelona; només 18 dels vols van patir
retards significatius, d'entre dues hores i
dues hores i mitja.

Els dies 22 i 23 de juliol van ser el punt
culminant de l'operació. Tots els serveis
de l'bea olímpica funcionaren a ple
rendiment, i malgrat la concentració de
persones que hi va haver en aquestes
instal-lacions,les esperes més llargues, per
fer els diferents t r e t s , no superaren mai
l'hora.
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Els Jo= van ser el punt &
trobada de nombrosos
dignataris i pemonalitats
d ' a m del m6a Des de la
senyalitzaci6 dcls (u%essos i
les zones reserva&, fins a la
situaei6 a les tribunes de les
cerimdnies, el -OH,
I'allotjament o la seguretat,
tot va serprevist per oferir
una atenei6persona~itznda.

I EI protocol
Des del moment de la seva creació, la
Divisió de Relacions Externes del
COOB'92 va orientar les activitats que
havia de dur a terme cap a l'organització i
la direcció dels programes d'atenció als
integrants de la Família Olímpica que van
visitar Barcelona durant el període previ
als Jocs i, molt especialment, a l'atenció
personalitzada dels membres del COI, les
autoritats i les personalitats nacionals i
estrangeres. Era també responsabilitat
d'aquesta divisió la definició del projecte
de protocol dels Jocs Oíímpics de
Barcelona'92.
Les característiques dels Jocs de
Barcelona, i les circumst~ciesespecials
que hi van concórrer --entre les quals cal
destacar, d7una banda, la coincidbncia
d'aquest esdeveniment amb d'altres
celebrats també a Espanya, com ara la I1
Cimera de Caps &Estat Iberoamericans,
la capitalitat cultural europea de Madrid i
l'Expo'92 de Sevilla, i, de l'altra, la
distensió de la situació política mundial
que es va traduir en una participació sense
precedents de paysos i esportistes en els
Jocs de Barcelona-, van fer que
Barcelona es convertís en el punt de
trobada de nombrosos dignataris i
personalitats d'arreu del món.
Per coordinar les relacions amb els
membres del COI, la Família Olímpica i
les delegacions oficials, va ser nomenat
director de la Divisió de Relacions
Externes un diplomhtic de carrera amb
rang d'ambaixador &Espanya. Les
funcions que la Divisió va exercir des del
comen~amentpartien de la feina que
havia dut a terme el Comiti?de Relacions
Internacionals, responsable del vessant
exterior de la Candidatura de Barcelona.

I El projecte de protocol
A mitjan 1990,es va fer conkixer un pla
d'assistbncia a les autoritats i les
personalitatsde la vida política, econbmica,
cultural i esportiva que havien d'assistir als
Jocs. Aquest projecte aportava innovacions
respecte als jocs anteriors, i es basava en un
seguit de barems prbviament fixats:
importhcia de les relacions bilaterals,
historial olímpic de cada país, nombre
d'esportistes participants; d'altra banda,
tenia en compte d'una manera especial les
indicacions que s'havien rebut per via
diplomiitica sobre la presbncia d'autoritats
d'alguns d'aquests pdisos en els Jocs.

El projecte de protocol es va definir amb
la col~laboració
dels serveis de protocol de
l'Estat, de la Presidbncia del Govern, del
Ministeri d'Afers Estrangers i del COI.
D'acord amb els criteris organitzatius
fixats pel COOB'92, es va optar per una
estructura descentralitzada, amb
departaments de protocol integrats en
l'organigrama de cada unitat.

de la Divisió de Relacions
Externes i recursos humans
La Divisió de Relacions Externes
s'estructurh en tres grans kees: protocol,
relacions institucionals i atenció a les
autoritats i personalitats estrangeres, i
visites de delegacions oficials i atenció als
membres del COI. Aquestes kees
abastaven els h b i t s específics de la seva
actuació en la creació del projecte de
protocol, les relacions amb les diferents
institucions vinculades als Jocs i l'atenció
als visitants.
Un gabinet, creat al gener del 1992, va
assistir el director de la Divisió en la
planificació dels diferents aspectes
considerats en el projecte general de
protocol. Des d'aquest gabinet, i en
contacte amb les tres grans hrees que
configuraven la Divisió, es van assignar els
recursos humans a les diverses unitats.
Durant els Jocs, la Divisió de Relacions
Externes es va reestructurar, ja que es van
crear els departaments de protocol
assignats a les diverses unitats territorials.
A cada unitat territorial hi havia un equip
de protocol integrat per un director, un o
diversos directors adjunts, i assistents de
protocol; en les unitats on era necessari, hi
havia també personal de secretaria i
administració.
La Unitat de Suport de Protocol, que
depenia del Centre Principal d'operacions
(CPO), va assegurar el bon funcionament
dels diferents departaments de protocol de
les unitats territorials i l'assistkncia al CPO
en qüestions estrictament protocol.lhies.
D'altra banda, va garantir la coordinació
amb els departaments de protocol de les
diferents institucions (Casa Reial, protocol
de l'Estat, Generalitat de Catalunya,
Delegació del Govern, Ajuntament de
Barcelona, Parlament de Catalunya,
Diputació de Barcelona, COI i COE),
principalment pel que fa a la presbncia
d'autoritats i personalitats espanyoles i
estrangeres.

El Ministeri &Afers Estrangers va donar el
seu suport a aquest projecte i va cedir un
nombre important de diplomhtics perqub
col.laboressin amb el COOB'92 en qualitat
de directors i directors adjunts de protocol
a les diverses unitats durant els dies dels
Jocs.A aquesta col-laboraci6es va sumar
la que van proporcionar el COI, el COE,
les institucions locals consorciades amb el
COOB, el Centre d'Estudis Internacionals
de Barcelona i 1'EscolaDiplomhtica de
Madrid, i també les Escoles de Relacions
Públiques de Barcelona i Girona.
A partir d'aquest moment, els esforgos es
van concentrar en la formació de l'equip
humh mitjanqant seminaris de protocol
amb una orientació fonamentalment
prhctica, en qub s'insistia en determinades
qüestions, com el funcionament de les
unitats, les acreditacions,les cerimbnies
de proclamació dels vencedors o l'estudi
exhaustiu de tots els aspectes de la Carta
Olímpica relacionats amb el protocol.
També es feien prhctiques
d'acompanyament i distribució a les

tribunes i d'atenció en general a les
autoritats i les personalitats, ilelustrades
amb projeccions d'hudio-visuals i sessions
tebriques.
La Divisió de Relacions Externes va
col-laborar en la redacció de la Guia de
serveis dels hotels seu i va redactar una
Guia de servek per a les personalitats, a
més d'unes instruccions protocol.l&ries
específiques per als Jocs i del Manual
reservat de protocol, que contenia diverses
informacions d'utilitat.

I Les visites i altres actes oficials
Des del setembre del 1987, el
Departament de Visites de Delegacions
Oficials i Atenció als Membres del COI,
responsable d'aquesta kea, va coordinar i
organitzar-juntament amb el Gabinet
del Conseller Delegat del COOB'92,
17Ajuntamentde Barcelona, la Delegació
del Govern i les diverses societats i
entitats responsables de les instal-lacions
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esmentar eis r e s i k a &
~ u a t e m ~9ara,nga, el
Salvador, Cuba, Costa Ricq
Bolívia, Alemanya,
Argentina, Bmil, Xil5
Equador, Estdnia, Hongria,
U ~ g u a iPanamci,
,
Nimmgw, Horufurs, M&ic
i Paraguai. Entre altra
autoritats, també hi van ser
presents elpmident del
Senat italia, el eo-príncep
d9Andomai el primer
minime d'aqucst
de MaUisia, e h
de Luxemburg, el president
del Parlament Europeu, el
vice- r e s i k t & la
R e p L l i a ~~sldmicad9Znar,
el vice- resident & la
i &sIovacg
~ e p ~mbTxcea
S
e l p d k t de la Comissi6
Europea, el príncep Guillem
& Luxemburg, I s infantes
Elena i Cristina, el príncep
hereu de TaildruUa, el
pn'ncep hereu del J 6, el
príncep Felip de B&L"PIi el
primer ministre d7Es1ov2nia

de Barcelona792- nombroses visites
&autoritats i personalitats espanyoles i
estrangeres, delegacions oficials, membres
del COI, ambaixadors i cbnsuls.
Durant la 99a Sessió del COI, que va tenir
lloc a Barcelona el 22 i 23 de juliol del
1992, aquest departament va organitzar
tamb6, conjuntament amb la Secretaria
General del COI, un ampli programa de
visites culturals per als acompanyants dels
membres del COI.
En l'etapa prkvia als Jocs, la Divisió de
Relacions Externes va oferir el seu suport,
amb la Divisió
sovint en col~laboració
d71matgei Comunicació, a activitats com
ara la presentació de les monedes oficials
dels Jocs, la constitució dels comitks de
subseus, el lliurament de les banderes
olímpiques als ajuntaments, l'exposició
itinerant cBarcelona792>>,
l'assemblea de
17AssociaciÓde Comites O h p i c s
Nacionals (ACN0790)i les assemblees de
les federacions internacionals (ASOIF89
i ASOIF'91), entre d'altres.

I El Grup de Trebd de Protocol
Davant la necessitat de conjugar la
normativa establerta per la Carta
Olímpica i per l'ordenament general de
precedencies a 1'Estat espanyol (Reial
Decret 209911983), es va constituir un
Grup de Treball de Protocol, integrat pels
responsables de protocol de la Delegació
del Govern a Catalunya, la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i el Parlament de
Catalunya, coordinat pel director de
Relacions Externes del COOB792.Aquest
grup va reunir-se regularment a partir del
maig del 1991, per crear les bases per
conciliar uns criteris fonamentals entre els
serveis de protocol directament o
indirectamentimplicats en les unitats de
Barcelona792, en les diferents subseus i,
naturalment, també en l'objectiu final dels
Jocs i molt especialment en les cerimbnies
d'inauguració i clausura. Aquesta mesura
es va demostrar encertada, atesa la
complexitat ju'dica de l'operació i la
manca de precedents en edicions anteriors

1 Les tribunes de les cerimbnies

que no permetien d'aplicar una normativa
unificada de protocol per als Jocs.

En la cerimbnia d'inauguració, hi van ser
presents els divuit caps d'estat que
participaven en la I1 Cimera de Caps
#Estat Iberoamericans, setze ministres
d'afers estrangers i quaranta observadors i
membres del seguici que formaven part
d'aquesta important reunió. Amb e h , van
seure a la tribuna els presidents
d'Alemanya, Estbnia, Franqa i Hongria,
els grans ducs de Luxemburg i els reis de
MaUia. El president del Govern
espanyol i el president de la Generalitat
de Catalunya van acompanyar els reis i les
infantes Elena i Cristina i el president del
COI en la presidbncia de la llotja reial. A
la tribuna reial, al costat dels membres del
COI, s'hi van situar les primeres autoritats
de les administracionscentral, autonhica
i local. A dreta i esquerra d'aquesta,
respectant la Carta Olímpica, van seure
els presidents i els secretaris generals de
les federacions internacionals, i els
presidents i els secretaris generals dels
comitbs olímpics nacionals. Es va habilitar

Aquest grup de trebail es va ampliar
posteriorment amb la incorporació dels
responsables del Centre de Coordinació
de Protocol de 1'Estat (CECOPE), el
i el COE. A
Consell Superior dYEsports
partir de l'octubre del 1991, les reunions
es van institucionalitzar de manera
definitiva i s'hi van tractar tota mena de
qüestions, incloent-hi el nombre
d'acreditacions que s'havia de concedir a
cada institució, les entrades, la situació a
les tribunes en les cerimbnies
d'inauguració i clausura, el transport,
l'ailotjament i la seguretat. El clima de
dihleg que va presidir en tot moment
aquestes reunions va permetre que durant
els Jocs els actes en qub van intervenir
membres de la Família Olímpica,
autoritats i visitants il-lustrestinguessin
lloc de manera ordenada i dins el marc
establert.

..
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Llotja reial
Autoritats espanyoles de ['esport,Casa de S.M.
el Rei, membres del COI i del COE
CIlps d'esikzg caps de govern i famílies reials
8 Personalitats invitades

.

Ministres dlAssumptes Exteriors
presents en la ZZ Cimera de Caps
&Estat Iberoamericans
Seguicis dels ca s &estat i alires autoritats
Membres del &Z

.

Cerhnbnia d ' i ~ u deis
~ óJocs
Olimpira Distribució de ia tribuna
d'honor

Membres a 2 govern espanyol i deLr governs
autondmics i locals
Presidents i secretaris generals de les FI
Presidents i secreta& genemls &k CON
Regidors de l'Ajuntament de Barcelona
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Les acreditacionsGV
estaven reservades a
pmonalitats amb rang &
ministre o superior. la
categoria GV Hors Classe,
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menagres de famílies reiak
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una tribuna especial per a les delegacions
estrangeres,i el cos diplomhtic i consular.
Mai, en la histbria dels Jocs, no s'havia
reunit un nombre tan elevat &autoritats i
personalitats.
Tampoc no hi havia precedents per a la
cerimbnia de clausura. Els reis de Subcia,
els grans ducs de Luxemburg, els
presidents de Crohcia i Lituhia, els
primers ministres de Bulghria, Letbnia i
@doma, i diversos ministres #Alemanya,
Austria, FinlAndia, Franga, Grbcia,
Hongria, Irlanda, Luxemburg,
Madagascar, Mbnaco i Noruega van
honorar amb la seva presbncia l'acte que
tancava els Jocs de la XXVa Olimpíada.

I L'atenció a les personalitats
Pel que fa a l'acreditació d'aquest
col-lectiu, es va decidir #establir un
nombre idhntic d'acreditacions - d u e s
Gv (Guest VIP) i quatre G (Guest)- per
a cada país, susceptible de ser ampliat.

Les acreditacions Gv estaven reservades
per a personalitats amb rang de ministre o
superior, i es va crear una categoria especial
Gv Hors Classe per als caps #estat, primers
ministres, prínceps hereus i altres membres
de families reials. Igualment, es va tractar
amb especificitat prbpia la presbncia de
caps d'estat, ministres d'afers estrangers i
observadors de la I1 Cimera
iberoamericana.La presbncia d'aquestes
personalitats d'alt niveli va ser coordinada
en tot moment pel CECOPE, i la Divisió de
Relacions Externes del COOB'92 va fer-hi
tasques de suport.
Pel que fa a l'aiiotjament, es va fer una
reserva preferencial en quatre hotels de
Barcelona (Ritz, Avenida Palace,
Hesperia i Master), amb un paquet
d'entrades per a les cerimbnies
d'inauguració i clausura i les sessions
esportives. En aquests hotels hi va haver
un equip de protocol integrat per personal
diplomhtic, coordinat amb els serveis
d'atenció del COOB'92. El CECOPE va
dur a terme una operació especial a l'hotel

Juan Carlos I, on es van allotjar bona part
dels caps d'estat que van assistir als Jocs.
Seguint el model de la Conferencia de Pau
de Madrid, es va crear la figura dels
uenllagoss,,persones amb una formació
adequada, capaeitat d'inidativa, domini
de i'angibs i el franci%i nn bon
coneixement del projecte. Per a aquesta
operaciQes va comptar amb diplomats del
Centre d'Estudis Int-ernacionalsde
Barcelona, diplomats del curs d'estudis
Internacionalsde I%scola Diplom&ticade
Barcelona i tbcnics de Relacions
Pcrbiiques. Les seves funcions eren
acompanyar les personalitats, oferir
informaci6general i canalitzar les
peticions a fi &oferirun bon acolliment.
Aquests enllasos, en contacte amb els
consolats, van tenir una actuació rellevant
en la complexa operació d'arribada a
l'aeroport eis dies 23,% i 25 de jdiol i de
sortida els dies 10 i 11 d'agost.
L'operació de transport col-lectiude les
autoritats i les personalitats de cada pais,

en bloc, des de I'aeroport fins als hotels
respectius i tambd des d'aquests fins a les
instal-lacionson es feien les cerimbnies, va
tenir un mbcter exaqxional i es va basar
en el model de la Conferencia de Pau de
Madrid.

I Balang de 190ped6dels Joes
En I'etapa operativa dels Jocs, una de les
tasques principals de la Unitat de Suport
de Protocol va ser posar-se en cantacte
W a m e n t amb els directors de protocol
de totes les unitats de competició,de
i'aeroport i de la Vila Oíímpica per
assegurar-ne el funcionament correcte,
analitzar la previsi6 d'incid6ncies i, en
conseqüencia, reforqar els serveis de les
unitats que ho requerissin.
La tasca m6s complexa va ser la de
satisfer de la mateixa manera tots eis
visitants il-lustresdeis Jocs, davant la
diversitat de tractaments protocol-laris
que havia de considerar 1'organitza.ció
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(membres del COI, delegacions oficials,
autoritats locals, etc.) i a causa de la
concentració de personalitats en
determinats esdeveniments esportius; aixb
va fer que fossin insuficients les previsions
més generoses de localitats de tribuna,
com va ser el cas, per exemple, de les
Piscines Bernat Picornell durant la
primera setmana dels Jocs.
Dikiament, la Unitat de Suport de
Protocol va facilitar també als
departaments de protocol de les unitats de
competició el medaller amb els horaris i
l'assignació de membres del COI
encarregats de liiurar les medalles. A més,
en alguns casos va dissenyar diversos actes
que van tenir lloc a Barcelona durant els
Jocs Olímpics, i en d'altres, hi va donar el
seu suport. Entre aquests, és obligat
esmentar la inauguració de la 99a Sessió
del COI, la inauguració de la Vila
Olímpica i la Vila del Parc de Mar, la
inauguració de la sala oval del Palau
Nacional i la posterior recepció que els
reis van oferir a la Família Olímpica al

Palauet Albéniz, el lliurament de medalles
als vencedors de les competicions de vela,
i el sopar que va aplegar, a les Reials
Drassanes, patrocinadors, membres del
COI i representants del COOBY92.
Els aspectes protocol.laris dels Jocs van
quedar garantits en tot moment per la
funció del Grup de Treball de Protocol i
pels acords previs establerts entre els
diversos serveis de protocol sobre
aspectes generals i en especial sobre la
disposició de les autoritats i els integrants
de la Família Olímpica a les tribunes per a
les cerimbnies d'inauguració i clausura.
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1 Transports

acabar el 13 d'agost de 1992, amb l'operació
de sortida.

El Departament de Transports del
COOBY92
es va responsabilitzar de tots
els desplagaments relacionats amb els Jocs
(entrenaments, competició, actes oficials,
arribades i sortides a Barcelona, etc.) que
havien de fer els membres de la Família
Olímpica. Per garantir que durant el
període operatiu-moment en qub la
situació del transit es preveia difíciltots els serveis es realitzessin en unes
condicions bptimes de comoditat,
seguretat i rapidesa, i per satisfer alhora
les necessitats de mobilitat dels habitants
de Barcelona i dels visitants olímpics, tres
anys abans dels Jocs es va establir un
mecanisme de coordinació del COOB'92
amb les institucions públiques
responsables del trhsit de la ciutat.

I Els serveis
Cada col-lectiude la Fandia Olímpica
tenia atributs uns determinats tipus de
vehicles i de serveis de transport, d'acord
amb les pautes de desplagament i la
categoria de l'acreditació.

Eis esportistes
Els esportistes i els seus acompanyants
(entrenadors, metges, auxiliars tbcnics)
estaven allotjats, de manera gairebé
exclusiva, a les viles olímpiques de
Barcelona, Banyoles i la Seu d'urgell.
Des d'aquests punts, es traslladaven a les
unitats d'entrenament i de competició
amb autocars seguint una programació
determinada per les necessitats de cada
dia. Els horaris d'aquests serveis eren
coneguts a través dels terminals del
sistema Accés Múltiple a la Informació i a
la Comunicació (AMIC) i d'uns fullets per
a cada esport. El transport era
prhcticament sempre exclusiu per a aquest
col.lectiu i directe d'una vila determinada
a una unitat determinada. TambC se'n va
preveure per als esportistes que anaven a
les unitats com a espectadors. Els equips
dels esports col-lectius es desplapven fins
a les unitats d'entrenament i de
competició en autocars separats per
equips, encara que no es feia servir el
mateix vehicle cada dia. En total, es
programaren 100 línies d'autocars per a
esportistes, i es van fer 23.930 serveis, amb
la qual cosa es va arribar a transportar
quasi 350.000 persones. L'oferta, excepte
en les sortides d'algunes sessions d'esports
amb un gran nombre de participants
(atletisme, natació, etc.), va ser suficient, i
fins i tot excessiva en el cas dels
entrenaments durant la primera setmana
de funcionament de la Vila Olímpica.

La complexitat de l'operació de transports
queda ben palesa si es tenen en compte la
quantitat de col.lectius que calia
transportar (unes 40.000 persones al dia) i
la diversitat de les pautes de desplagament
(amb una gran variabilitat d'horaris i de
recorreguts i amb una considerable
dispersió dels nombrosos punts d'origen i
destinació dels viatges). A aixb, cal afegirhi el fet que era fonamental el compliment
dels serveis per tal que els horaris de les
diferents proves ohpiques es complissin,
i que no era possible fer un període de
prova abans de la fase operativa. D'altra
banda, la tasca del Departament de
Transports abragava aspectes molt
diversos, al marge de disposar de la flota
prbpia: passis gratults per als transports
públics, gestió dels aparcaments, i control
i seguiment del transport dels convidats
dels patrocinadors. Al capdavall, perb, el
servei va satisfer totes les necessitats de
despla~amentdels diversos col-lectius, i
les poques incidbncies que hi va haver es
van concentrar als primers dies.
La planificació de l'operació, iniciada al
final del 1989, va constar de quatre fases
fonamentals:en la primera, es tractava
d'establir els recursos necessaris i d'avaluarne el cost, i alhora es proposava un model
d'operació, que era desenvolupat pel suport
informhtic;en la segona, calia obtenir i
distribuir els recursos materials, amb una
definició afinada dels procediments
operatius de cada servei, funció i lloc de
treball, en la tercera fase es van celebrar les
CompeticionsPl;finalment, en la quarta
fase es posava en funcionament l'operació
definitiva, que, en el cas dels transports, es
va iniciar el 24 de juny de 1992 amb el
comengament de l'operació d'arribada, i va

Eis cornit& olímpics nacionals

.

Cada comitb olímpic nacional (CON) va
disposar, per al seu ús discrecional, d'un
cert nombre de vehicles de la flota
o h p i c a (turismes i microbusos), que eren
conduts per voluntaris. Els vehicles tenien
la base (calpool) en un aparcament
subterrani situat al costat mateix de la Vila
Ohpica, amb una hrea de descans per als
prop de vuit-cents conductors voluntaris
que participaren en aquesta operació. Els
equips de ciclisme tenien un turisme
suplementari per fer el seguiment dels

ciclistes i assistir-10s. En total, hi va haver
472 vehicles amb base a la Vila Oíímpica.

diferbncia horbia) i la gran quantitat de
membres que formaven aquest col4ectiu.
El total de línies que es van posar a la
seva disposició va ser de 89, que van
realitzar 21.570 serveis i van transportar
287.100 passatgers. En el cas de la Seu
d'urgell, Banyoles, Saragossa i Valbncia,
hi havia servei directe entre els hotels i la
unitat corresponent. Els serveis eren
programats i els horaris figuraven en la
Guia de transports dels mitjans de

Eis krbitres i eis jutges
Els &bitres i els jutges també disposaven
d'un transport oficial, que anava d'acord
amb els horaris de les competicions. Els
punts d'origen eren la Vila del Parc de
Mar i els diversos hotels on s'allotjaven.
Els horaris dels serveis, que cobrien la
competició i les sessions tbcniques,
figuraven també a l'AMIC i en uns fullets
que els distribulen. Per a aquest col-lectiu
es van establir 71 línies d'autocars, que
van fer 3.120 serveis per transportar
39.050 persones.

comunicació.

Destinada tambk al col-lectiu dels mitjans
de comunicació, es va disposar una
iíanpdora entre l'estació de metro del
Fondo (a Badalona) i la Vila de
Montigalh, per tal de facilitar l'accés a la
línia 1. Aquesta línia de metro permetia
despla~ar-sesense fer transbord fins a la
plaqa &Espanya, on hi havia el Centre
dels Mitjans de Comunicació (CMC).

Eis mitjans de comunicació
En el disseny del transport per als
representants dels mitjans de comunicació
calia tenir en compte la diversitat de les
residbncies i de les unitats, l'amplitud dels
seus horaris (sobretot pel que fa a les
retransmissions a pdisos amb una gran

També hi va haver un servei de lianqadora
(inicialment,exclusiva per als
representants dels mitjans de

Serveis de transport per als
mitjans de comrmieació
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Igual que la Família
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comunicació, perd ampliada
posteriorment a tot l'Equip'92), que va
cobrir el trajecte entre el CMC i les
unitats de competició situades a 1'Anella
Olímpica (INEFC, Palau Sant Jordi,
Estadi Olímpic, Piscines Bernat Picornell i
Piscina de Montjulc). Hi circulava un
vehicle cada cinc minuts i, a la nit, un cop
acabat el servei del metro, els viatges es
prolongaven fins a la plaga de Catalunya.
A més d'aquests serveis destinats al
conjunt de periodistes, el COOB'92 es va
encarregar del transport d'una part del
col.lectiu de RT0'92, des de les
residbncies fins a les unitats on duien a
terme la seva tasca. En total, aquest
col.lectiu va disposar de 20 Unies
d'autocars.

Les personalitats
El col-lectiu de personalitats esportives
vinculades als Jocs (els membres de més
rang del COI, de les federacions
internacionals i dels CON) i els convidats

del COOB'92 (patrocinadors, delegacions
oficials, etc.) va disposar de transport
individualitzat. N'hi va haver de dues
modalitats: d'una banda, 522 vehicles per
a Ús exclusiu d'una persona o més, que en
podia disposar durant 14 hores dihries;
d'altra banda, uns vehicles a la demanda,
amb un funcionament similar al sistema
de radio taxi, que eren sol-licitats per qui
volia fer-ne Ús per a un desplasament
determinat a un lloc d'activitat olímpica.
Per aquesta segona modalitat, s'hi van
poder destinar 502 vehicles. Com que en
planificar l'operació es temia que serien
insuficients, van oferir-se passis d'accés i
aparcament als usuaris perquk poguessin
utilitzar vehicles propis i pal.liar-ne
d'aquesta manera el dbficit.
El COOB'92 també va disposar d'un
helicdpter per a personalitats, a més d'un
altre per a la pel.lícula oficial i cinc més
per a assisthncia sanithria i retransmissions
televisives. Hi havia 17 helistops a les
unitats, que també van ser utilitzats pels
helicdpters de la Casa Reial espanyola,

dels cossos i les forces de seguretat de
1'Estat i &algunescadenes de televisió.

de comunicació, i vehicles a la demanda
cap a les 120 destinacions restants.

L'arribada i la sortida

Per a la sortida, concentrada entre el 10 i
el 12 d'agost, es va preveure que la
facturació d'equipatges es fes a la mateixa
Vila Olímpica, per tal de no provocar
embussos als accessos.

L'operació d'arribada a Barcelona
comenga 1'1 de juliol, arriba a una
concentració m&a entre els dies 21 i 24
d'aquell mes i es va allargar, ja amb menys
intensitat, fins al 8 d'agost. El 75 % dels
membres de la Familia Olímpica van
arribar a l'aeroport de Barcelona, des &on
van ser transportats cap a les residencies
amb diversos tipus de vehicles (turismes,
microbusos, autocars). A partir de les
previsions d'arribada es feia una
programació dihia dels vehicles
necessaris, més una reserva per cobrir
imprevistos. Davant l'kea olímpica de
l'aeroport, es va reservar un espai
d'aparcament i recollida de personal per a
vuit turismes, deu autocars i sis furgonetes
d'equipatge, i també una zona
d'aparcament de 5.000 m2. En periodes
punta, a més, hi havia íínies llan~adoracap
a la Vila Olímpica i les viles dels mitjans

Localitzaci6 & Ics unitats
tememtorials
de h n q o r t s
1 Centre d'Operaciom de

Les cerimhies d'inauguració
i clausura
En les cerimbnies &inauguració i clausura
hi va haver la m b a concentració de
membres de la Famíiia Olímpica en un sol
punt -I'Estadi Olímpic-i amb poc espai
per a aparcament. Per aixb, es va restringir
l'accés de turismes i pr2cticament tot el
transport es va realitzar amb autocars.
El transport dels 21.600 membres de la
Família Olímpica per a la cerimbnia
d'inauguració va requerir la utilització de
305 autocars, provinents de 60 orígens
diferents (viles, hotels, subseus), amb un
total de 83 caravanes; d'altra banda, es

Transports (COT)

2 Buspool Zona Francd

3 Carpool Princesa Sofia
4 Carp001 Sumara
5 Carpool Eixample
6 Carpool Rius i Taulet
7 Carpool SEATi Centre de

Comandament de Vehicles
Lleugers
8 Carp001Vi& Olímpica
9 Carp001 Lepant
10 Caro001Escola Indu~trinl
11 ~usbool
Vila Olímpica
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van organitzar i controlar 245 autocars
més. Acabada la cerimbnia, en 30 minuts
els membres del COI van tomar a l'hotel
Princesa Sofia, i en 50 minuts tots els
residents als hotels oficials, mentre que la
primera caravana d'esportistes va arribar
a la Vila Olímpica 75 minuts després del
final de l'acte.
En la cerimbnia de clausura, els col.lectius
van ser menys nombrosos i la planificació
de l'operació fou menys complexa.

Els actes oficials
En determinats actes oficials, el transport
de les personalitats es va preveure que es
faria també majorithriament amb autocar
per evitar d'aquesta manera la saturació
dels accessos i dels aparcaments. Aquests
actes foren l'obertura de la 99a Sessió del
COI al Palau de la Música Catalana (20
de juliol), la gala olímpica al Liceu (23 de
juliol), la recepció reial al Palau Nacional
(27 de juliol) i la recepció al Palau de
Pedralbes (30 de juliol).

Altres serveis especials
Amb carhcter obert a tots els acreditats,
es va establir una línia circular (L 5011502)
que connectava les quatre b-ees
olímpiques de Barcelona (Montjac, el
Parc de Mar, la Vall d7Hebroni la
Diagonal). Funcionava en tots dos sentits,
i tambC s'aturava a l'estació de Sants i al
Port Autbnom. Va funcionar cada dia de
les 8 a les 24 hores, en intervals de 15
minuts.
Determinades unitats, per les seves
dimensions, disposaven d'un servei de
transport intern. N'hi va haver a la Vila
Olímpica, al Port Olímpic, al Camp de Tir
Olímpic de Mollet, al Centre dYHípicadel
MontanyB, a Banyoles, al Port Autbnom
de Barcelona i a la Vila de Montigalh.
Un poo1 de 30 vehicles es posa a la
disposició del Centre Mbdic Coordinador
perqub s'encarregués dels desplaqaments
dels membres de la Comissió Mbdica del
COI, del transport de les mostres dels

controls del dopatge i també dels
esportistes que havien de traslladar-se fins
a la Policlínica de la Vila Oiúnpica.

Per tal de complir l'oferta que ja figurava
en la candidatura de Barcelona i que,
d'altra banda, era usual en jocs anteriors,
es van establir acords amb els
responsables del transport públic per
aconseguir-ne la gratultat per a la Família
Olímpica i l'Equip'92 durant el període
d'operaci6 dels Jocs. Així, es van
distribuir 94.500 passis de transport públic
a la Família Olímpica i a 17Equip'92,que
donaven dret a la utilització lliure i
gratu'ita de totes les línies d'autobús urbl i
interurba de Barcelona i els 17 municipis
de l'entorn metropolitl, de les línies del
metro i de les línies urbanes dels
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC), sempre que els passis
anessin acompanyats de l'acreditació del
titular. L'acreditaci6 també permetia
d'accedir a les línies interurbanes dels
FGC, i 1'Equip792podia utilitzar, a més,
les línies de rodalies de la RENFE.
TambC s'aconseguí la gratujitat per a
l'Equip'92 en algunes línies de transport
públic comarcal.

El COOB'92 va realitzar directament el
transport dels voluntaris en quan havien
de cobrir les proves de circuit o estaven
destinats a unitats on no arribava el
transport públic. Per a altres persones
vinculades als Jocs, com els participants
en el Camp Internacional de la Joventut,
es van programar més de 200 serveis
d'autocars o microbusos suplementaris.
D'altra banda, se signa un conveni de
patrocini amb RENFE, que inclola el tren
olímpic entre Barcelona i Reus, utilitzat
pels membres de la Família Oiúnpica que
s'allotjaven en hotels a l'kea de Salou i
Cambrils, des d'on podien traslladar-se
amb autocars fins a l'estació de Reus. Del
23 de juliol al 10 d'agost, entre aquesta
ciutat i Barcelona es feien quatre viatges
diaris en cada sentit, en els quals es van
transportar més de 20.000 persones.
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Laflota olímpicu, quan
no estava dc servei, era
estacionada als e~rpools

El Departament de Transports també
s'encarreg8 de gestionar els aparcaments
de les unitats. Per raons de seguretat i per
la limitació de i'espai disponible, va ser
necessari establir restriccions a l'accés
indiscriminat de vehicles i adoptar un
sistema de passis. Aquests passis
distingien, d'una banda, les Brees
d'aparcament accessibles (al costat de la
unitat -ACI-,
aparcaments de la flota
olímpica i aparcaments de vehicles amb
passi) i, de l'altra, dues menes de privilegi:
l'accés (només per carregar o descarregar)
o l'estacionament. A més, tenien diverses
vigkncies temporals (des d'un sol dia fins a
tot el període dels Jocs) i espacials (una
unitat o més). Aixb va fer incrementar la
tipologia dels passis fins a 230 models
diferents.
Els criteris restrictius aplicats en
l'atribució de passis d'accés i aparcament
van contribuir a assegurar una operació

D i i n d ó dels vehidea
eedits per SEAT
per tip118 i serveia
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de transports sense congestions. El total
de places disponibles era de 16.750 (en 53
aparcaments diferents), i el Centre
d'operacions del Transport va distribuir
4.375 passis de flota olimpica, 3.740 passis
multiinstal-laci6i 4.175 d'una sola
instal.lació, a més de 190 passis ACI, 370
per a les proves de circuit i 2.100 per a les
cerimbnies; a les mateixes unitats es van
repartir directament 25.700 passis més.
Malgrat que la gran varietat de passis va
crear certes dificultats d'interpretació en
el control d'accés dels vehicles, les
mesures restrictives van resultar eficaces, i
el grau d'ocupació dels aparcaments va
ser forga baix.

Els vehicles de la flota oiímpica van ser
facilitats per SEAT, soci col-laborador
dels Jocs (l'aportació del qual es detalla
en la taula adjunta), i per Yamaha, que,
en qualitat de proveidor oficial deis Jocs,
va lliurar al COOB'92 198 ciclomotors, 33
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motocicletesi 8 vehicles especials. Durant
els Jocs, totes dues empreses van
assegurar el manteniment i les reparacions
dels vehicles, i SEAT va assumir la
despesa del combustible consumit.
La flota d'autocars comportava la despesa
principal de l'operació de transports. Per
tal de minimitzar-ne el cost, els serveis
d autocars es van ajustar a la demanda
estimada de viatges dels diferents
col.lectius, a partir &un mbdul informatic
que encadenava els viatges dels serveis
programats, molt variable al llarg del
període operatiu. D'aquesta manera, les
pautes del transport, fetes a partir d'una
planificació prbvia, variaven segons les
característiques de cada jornada. Com
demostra el griific adjunt, el període de
m w a activitat va ser el comprks entre
el 25 de juliol i el 3 d'agost. La inclusió
d'un guia en cada autocar i el reforqament
de la senyalització olímpica van ser factors
determinants perqu6 el canvi constant
dels recorreguts no fos un entrebanc per
als conductors professionals, ni tan sols en
el cas que no tinguessin cap coneixement
7

previ sobre els itineraris olímpics pel fet
de provenir de diferents punts &Espanya.
El gros dels viatges programats es va
atendre amb la flota d'autocars contractada,
situada al buspool de la Zona Franca, que
servia a les instal.lacions i residbncies de
Barcelona i les subseus de l'bea
metropolitana. A les subseus allunyades de
Barcelona es van contractar operadors
locals, que cobrien els desplapments
programats per les mateixes subseus.
El transport de la Família Olímpica va
exigir la dedicació de més de 6.800 persones
al llarg dels 44 dies d'operació. Durant la
fase operativa hi va haver gairebé cinccentes
persones contractades, entre les quals hi
havia professors de diverses autoscoles
catalanes i més de 4.300 voluntaris, amb
una important predncia de socis del Reial
Autombbil Club de Catalunya. L'interbs
del personal i 17engrescamentper participar
en una feina tan excepcional van permetre
&organitzar un equip de treball molt
motivat i, globalment, molt integrat.

Autocars en servei durant els Joes
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Dumnt la fáse operativa,
4.300 voluntaris van
pam'eipar en la gestii de
la ota, conduint e h
ve icles i registrant les
mtmdcs i sortrrtrdes
& les
mitars unn la Vila
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Abans & la celebraci6
&Is Jo- tors els
voluntaris conductors
van assistir a cursos de
fomrcl6.

L'organització durant la
fase operativa
Durant el període operatiu, que s'inicih,
pel que fa al transport, el 24 de juny,
l'organització i la gestió de tots els
desplaqaments es van concentrar al
Centre dYOperacions
de Transport, que
tenia la funció de subministrar els serveis,
gestionar la flota de vehicles, controlar-ne
el funcionament i seguir l'estat del t r h i t .
D'altra banda, cada unitat tenia un
departament de transports que controlava
la prestació de serveis, i feia la gestió de
I'espai d'aparcament i del personal i dels
recursos necessaris.

Les mesures de circulació i transport
durant els Jocs
El COOB'92 havia previst que el
transport de la Família Olímpica i
I'increment general del trhsit (confirmat
per un estudi que va encarregar
conjuntament amb el Patronat de Turisme

de Barcelona) podien generar problemes
importants de mobilitat a la ciutat. Per
aixa, a l'abril del 1989 es va crear un grup
de treball (anomenat Transgrup'92)
format pel COOB792i l'Ajuntament de
Barcelona, al qual s'afegirien, més
endavant, Transports de Barcelona
(TMB), lYEntitatMetropolitana del
Transport (EMT), Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC),
RENFE i la Prefectura de Trhsit.
A partir dels requeriments del COOB'92,
cada institució o entitat va formular una
proposta d'actuació amb relació als
tancaments d'hrees de la ciutat a la
circulació, l'ocupació de circuits i les
previsions de fluxos de vehicles.
Quant a les vies interurbanes,
l'interlocutor va ser la Prefectura de
Trhnsit. Amb ella, i amb cadascuna de les
subseus, es van fer reunions pr8vies per
definir els itineraris que s'havien
d'utilitzar, les restriccions de
trhnsit i les mesures concretes que calia
prendre.

Al seu torn, lYAjuntament
de Barcelona va
proposar, al juny del 1991, un pla estratbgic
de mobilitat durant els Jocs, en qui?es
planteja Pobjectiu de potenciar el transport
públic a partir dyunseguit de limitacions
d'estacionament, del tancament d7hrees
conflictives i de l'habilitació &aparcaments
connectats a la xarxa de metro i
ferrocarrils. Entre el COOBY92
i
l'Ajuntament es van definir les restriccions
imposades a la circulació de vehicles, a la
c h e g a i deschega de mercaderies i a
l'estacionament al centre de la ciutat,
recollides posteriorment en un decret de
l'alcaldia. L'any abans del Jocs, finalment,
es crea la ysocietat Empresa de Mobilitat
01ímpica 92 (EM0'92), formada per la
Societat Municipal d7Aparcaments i
Serveis i les diverses entitats del transport
públic. Aquesta societat s'encarrega de
posar en practica l'estratbgia dissuasiva del
transport privat definida per ?Ajuntament.

Les linies d'actuació que es van emprendre
per tal de facilitar la mobilitat dels visitants
i de la Família Olímpica, i evitar la

saturació dels accessos a Barcelona, van
considerar principalment tres aspectes: la
descongestió de la xarxa vibia, el transport
públic i el transport de la Familia Ohpica.

La descongestió de la xarxa vihia
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Elfunicular de
Mon(jui:r;W i n a ~ g U ~ t
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En primer lloc, cal dir que l'entrada en
funcionament, poc abans dels Jocs, de
determinats trams estratbgics de la xarxa
vihia i l'acabament de diverses obres de
millora van contribuir enormement a fer
més flulda la circulació és el cas de la
Ronda Litoral i la Ronda de Dalt, els
túnels de Vallvidrera, el tram fins a
Badalona del Segon Cinturó de
Barcelona, els laterals de l'autopista A-19
al seu pas per Badalona, les autopistes del
Garraf i de Rubí a Terrassa, i el
desdoblament de la carretera N-152 fins a
Vic i de la C-150 entre Girona i Banyoles.
En segon lioc, s'han de considerar un
seguit d'ofertes de l'EMOY92que tendien
a afavorir i'ús del transport públic per a
l'entrada a Barcelona: Park TrenY92
(que
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elpenenodi
& vigheiq
eimeria utilitzar, sense
zmiWd & nombm de
viatges, I'autobtiq el
metro i els FemnnmmIs
&
la Genemlitat&
Carcrlunya

fa
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La senyalització
olímpica, ue tenia la
prioriut Jqavorir el
hansporfpublic;estava
destinada també a
facilitar el transport
privat.

El transport públic

permetia l'ús de nou aparcaments
connectats amb Barcelona per tren), Park
Bus'92 (que oferia aparcaments per a
autocars connectats amb estacions de
metro) i Park Centre'92 (que reservava
places d'aparcament per a turismes,
combinades amb el bitllet olímpic, en una
zona especfica de la ciutat i per a un
temps determinat). L'ús d'aquests tres
productes fou inferior a les previsions,
per6 l'hplia difusió que se'n va fer va
tenir un important efecte dissuasiu a
l'hora d'utilitzar el vehicle privat per
accedir a Barcelona.
Finalment, 1'Ajuntament va reduir l'horari
de carrega i descarrega de mercaderies, va
restringir el pas de vehicles pesants per les
rondes i les autopistes d'accés a la ciutat
durant els períodes més crítics i va
reservar estacionament en superfície al
centre de la ciutat per als vehicles
residents degudament acreditats, alhora
que suprimia 2.741 places d'aparcament a
la zona blava i exercia un control estricte
de l'aparcament ilelegal.

Viatgers per dia en transport públic
(25 de juliol 9 d'rgost)

-

I
RENFE

L'autobús i el metro, que depenen de
Transports de Barcelona, van ampliar els
seus horaris nocturns, de les 23 h a la 1 h, i
alhora van mantenir les freqiikncies dels
dies feiners d'hivern; a més, es van establir
íínies especials d'autobusos a les hrees de
Mont!& i de la Vall d'Hebron i es va
posar en funcionament el remodelat
funicular de Montjuc. L'Entitat
Metropolitana del Transport programa
lianqadores entre l'estació de Castelldefels
i el Canal Olímpic, entre la de Viladecans
i l'Estadi de Beisbol i entre la de
Badalona i els pavellons de boxa i
basquetbol. El servei de Nitbús incorporh
iínies nocturnes especials cap a Badalona,
i entre la plaga d'Espanya i la de
Catalunya, a Barcelona. Els serveis de
rodalia de la RENFE i els FGC també van
augmentar l'oferta.
Aquest increment de l'oferta va anar
acompanyat de la caracterització olímpica i
de la senyalitzaci6especial de les Mes, les
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estacions i les parades del transport públic,
a mes de redició de guies especifiques i de
l'augment de la informaciósobre els
bransparts. Cal remarcar I'lfs molt mpli
que es va fer dels bitllets conjunts, sobretot
del bitllet owpic ( W t d'm acord entre les
entitats TMB,EMT i FGC).

Per tal de millorar la seguretat global i
garantir la flddesa del transport de la
FamiIia Ohpica, es vm tancar al trbsit
general un seguit d'heesolímpiques, que es
van reservar als vehicles de la flota olimpca
i als vehicles amb passi: Montjx,fic, la Valí
d'Hebron, el Parc de Mar,la Diagonal,
1"EstaciÓdel Nord i el Frontó Colom
(RambIa). Als veiins dels ban& afectats s'ls
va facilitar un passi per al seu vehicle.
Cal destacar, molt especialment la reserva
de 66 km de carril olímpic per a as
exclusiu de la flota oiíinpica i dels vehicles
amb pwsi, que tambb podien utilitzar els
40 km de carril bus. *

1

La col-laboració entre totes les
institucions implicades va servir per tenir
un coneixement immediat de la situacid
del trhsit i per coordinar les mesures que
calia prendre. En aquest sentit,
l'elaboració de pronbstics sobre els trams i
els períodes conflictius va permetre que
els responsables de les subseus,la Gukdia
Urbana i la Prefectura de TrSulsit de
preparar les mesures adients a cada
situació, cosa que va ser possible @&ciesa
la informació actualitzada sobre restat del
trAnsit a la xanca viiiria d7inter&s
per als
Jocs, tant de Barcelona com de tot
Catalunya.
Durant els Joes, a partir de les dades
arribades s'ehboraren 252 butlletins
informatius referits a 12 punts de la xarxa
vi&riacatalana i a 10 de Barcelona; aquest
butiletins es van enviar per fax als
responsables de la flota i dels serveis de
transport de la F M a Qlimpica. D'altra
banda, la Ouhdia Urbana o la Guhdia

Prop de lcs zones
tancdea al tntmit hi
havlapunts
d 9 a p ~ e nmm
&
aquest dc moto# situat a

2

Eh VCMCIES
de laPota
pdPm e0-acl
carrí1
olímpiq rhabf11lltatper
mitm e&podbIm
nnlwreos en els
&Spl@garnenlredc la
Pmnília Olímpica
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Ls ZfnS dc melro
dels Tramports
Metro olifansde
~ a m f o n a@%@)
com taven amb punts
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(3) mm a la d a t & (S).
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EI tari era també un
mitjd que s'havia tingut
en compte en I'esirat&ia
de dirsuodir el
privat i potenci?*
públic
6

i~ RENFE
proporcionava transport
gratuit als membra de la
Família Olímpica i va
muntar un servei especial
per a les persones
allotjades als hotels de
Salou

Civil estaven preparades per intervenir en
el cas que fos necessari.
Cal dir que les intervencions més
importants &aquests cossos, perfectament
coordinats, es van produir en el recorregut
de la torxa olímpica, en la prova ciclista
dels 100 km contrarellotge (Avinguda de la
Meridiana, Circuit de Montmeló per l'A17) i en les maratons masculina i femenina
(1 i 9 d'agost respectivament)entre Mataró
i 1'Estadi Olímpic: en tots aquests casos es
van haver de tancar les vies afectades. Tots
dos cossos (Guhdia Urbana de Barcelona
i Gubdia Civil) van haver &intervenir
també en els accessos a l'Estadi Olímpic els
dies de les cerimbnies d'inauguració i de
clausura i en els accessos a l'aeroport en
períodes de miixha concentració,i també
en algunes subseus.

La situació del trhsit a l'interior de
Barcelona, als seus accessos i a les subseus

olímpiques va ser excepcionalment bona,
sense congestions destacables, gracies a
les actuacions esmentades i a les
campanyes promocionals (edició de
l'opuscle Com moure's a Barcelona durant
els Jocs Olímpics i de la Guia olímpica del
transport, i anuncis comercials).
L'important flux dels visitants que estaven
allotjats a una certa disthcia de la ciutat
va influir fonamentalment en les línies de
rodalia de la RENFE i els FGC (que van
incrementar els seus serveis), perb no
sobre els accessos viaris. D'altra banda, a
la ciutat el trhsit va disminuir entre el 15
i el 20 %, ja que es va fer un Ús important
del transport públic.
També s'ha de destacar la reducció - e n
nombre i gravetat-dels accidents de
circulació durant el període olímpic. En
aquest sentit, és significatiu que a les
carreteres de Catalunya només hi hagués
32 víctimes mortals, enfront de les 55 del
mateix període el 1991.

1

A més &oferir utenei6
m ¿ d h gmtui:ia a la
Família Olímpica i de
realitzar els controls
reqummtsel C o i , els
serveis 0fLspe1
COOB'92 incloi'cnels
primers a~'1i.sper als
espectadors i era13
esportistes a &s mateixes
unitats de competid6.

L'assistbncia mbdica i la salut pública en
uns jocs olímpics, com en qualsevol
esdeveniment internacional de masses, fan
evident la capacitat i la qualitat de la
ciutat i del país amfitrions en aquest
terreny. Aixb va ser un delicient per al
COOB792a l'hora de preparar-se per
oferir a la Família Olímpica una
assistbncia sanithria de la m b a qualitat.
D'altra banda, calia tenir en compte que
el perfeccionament esportiu esth cada dia
més lligat a l'aprofitament m b dels
recursos físics i psicolbgics dels
competidors i que, per tant, és fonamental
el paper de la medicina esportiva i de les
altres disciplines que hi estan associades.
En aquest sentit, es va donar tot el suport
necessari per celebrar un simposi i un
congrés de medicina esportiva i per
realitzar, per iniciativa del COI, una
pel-lículasobre biomechica.
Els serveis d'assistbncia mbdica en els Jocs
Olímpics de Barcelona van incloure
l'atenció a la Família Olímpica, els
primers auxilis a espectadors i visitants i la
realització dels controls mkdics exigits pel
COI.

I

La planificació de l'assistkncia
medica

La primera fase de l'estratbgia
organitzativa del COOBY92
va ser de
planificació i es va materialitzar en la
publicació del Pla d'assistdncia sanitdria
olímpica (PAS0792),que analitzava amb
detall els nivells de qualitat dels serveis
que s'havien d'oferir i els recursos que
aquests requerien.
En primer lloc, es van estudiar les
obligacions derivades dels reglaments
esportius i olímpics. En síntesi, les fonts
consultades van ser la norma 48 de la
Carta Olímpica, la Guia mddica redactada
el 1984 per la Comissió Mbdica del COI,
les obligacions d'aquesta comissió i el
document Requeriments per a les
insial-lacionsmddiques a la Vila Olímpica,
que conté una relació de serveis mínims
que ha de servir d70rientació per als
comitbs organitzadors.
En aquesta fase de planificació es va
demanar, també, la participació d'entitats
de serveis sanitaris i &especialistes
qualificats, per garantir el rigor i el detall
de l'estudi i també l'efichcia i l'agilitat de

l'operació. Amb aquesta finalitat, es va
constituir una comissi6 assessora
integrada per representants del
Departament de Sanitat i Seguretat Social
de la Generalitat de Catalunya, de l'Area
de Salut Pública de l'Ajuntament de
Barcelona, de la Direcció de Planificació
Sanithia del Ministeri de Sanitat i
Consum i de la Comissió Mbdica del
COE. En qualitat d'institucions
associades, hi van participar també la
Creu Roja, Sanitat Militar, col.legis
professionals i institucions de medicina
esportiva locals, autonbmiques i estatals.
Es van constituir també ponbncies
tbcniques d'experts, que van contribuir
amb les seves conclusions a la redacció del
PASO992.
A partir d'aquesta tasca prbvia, es van
establir amb precisió les responsabilitats
del COOB792:oferir assistbncia mbdica
gratliita a la Família Olímpica en els llocs
de residbncia, &entrenamenti de
competició; oferir assistbncia mbdica i de
primers auxilis al personal &operacions
en el curs de la seva tasca i als espectadors
durant la seva presbncia a les hrees de
competició o a l'interior dels recintes;
posar a la disposició dels metges i del
personal sanitari acreditat pels comitbs
olímpics nacionals (CON) les
instal4acionsi els mitjans adequats per
dur a terme el seu exercici professional,
oferir serveis de fisioterhpia i massatge als
esportistes; establir mesures de prevenció
i control de la salut pública; vetllar per les
condicions higihniques i sanithies de
l'alimentació i supervisar-ne la qualitat
dietbtica i nutritiva; verificar la qualitat
ambiental de les unitats; realitzar els
controls del dopatge i les anillisis
necesshries, d'acord amb els reglaments
del COI; realitzar els controls de sexe de
les esportistes; proposar i supervisar els
estudis de fisiologia, biomecbica i altres
disciplines que tinguessin lloc durant els
Jocs; establir i garantir la millor relació
possible amb la Comissi6 Mbdica del COI
i els equips sanitaris dels CON; oferir
informació sanithia individual i
estadística de l'assistbncia mbdica durant
els Jocs, i oferir informaci6de
procediments i actuacions en matbria de
serveis sanitaris a tots els participants.
Per atendre aquestes obligacions i ser
fidels als criteris establerts per la Comissió
Mbdica del COI, es van fixar diversos
programes sanitaris que definien els
nivells de qualitat dels serveis i
l'equipament i els recursos humans
necessaris, amb l'objectiu d'oferir la

millor atenció mkdica disponible a
Barcelona, equiparable als nivells de
qualitat internacionals més exigents.

seguir un pla de formació definit i dut a
terme en estreta col~laboració
amb els
responsables de formaci6 de la mateixa
entitat. A les unitats esportives i en altres
punts d'atenció urgent i immediata, el
personal mhdic responsable va rebre una
formació específica en medicina
d'urghncies i medicina esportiva.

I Els recursos humans i materials
Gairebé tot el personal va ser voluntari,
escollit entre sanitaris de pr3ctica
acreditada, especialment en l'hbit
hospitalari i de la medicina esportiva. Es
va exigir a aquest col-lectiusanitari un
comportament professional que
respongués als criteris més estrictes del
Moviment Olímpic i que respectés els
codis deontolagics establerts per les
societats internacionals.

El tractament immediat de primers auxilis
va ser a c k e c de personal auxiliar
sanitari qualificat, amb capacitat per fer
un massatge cardíac en cas necessari, i
amb el suport de socorristes voluntaris. A
més, a les unitats de competició i en altres
punts de risc, hi havia un dispositiu de
reanimació chdio-pulmonar i un
dispositiu de suport vital per a
traumatismes. L'Hospital Olímpic
(Hospital del Mar) i tots els hospitals
col.laboradors disposaven d'unitats de
vigilkcia intensiva, servei quirúrgic
d'urghncies i banc de sang. Des de
qualsevol unitat es podia accedir a un
hospital en menys de quinze minuts.

Hi va haver un procés de formació
específica del personal abans dels Jocs.
Per al personal mkdic, d'infermeria i
procedent del camp sanitari en general, al
llarg de dos anys es van fer diverses
reunions de formació concreta sobre les
seves tasques i, paral-lelament,de
motivació. El personal de la Creu Roja va
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Tot el ersonal que va
*baliPar en 1'a~btpneie
sanitdria erta voluntari; i
va seguir un pro& de
formació abans dels
J o e ~Com
.
els altra
membm & I'Equip92,
tenien un servei gmiui:l
dc mtmrració a les
unitats on duien a terme
la seva tasco (en
aquest
y
CQS, I'Estadi d Hoquei de
Tema).
2

Tors els t¿mies samitmis
--Com els & I'Estadi
O l i m p i o havien fet
mrtmonnentprdcti ues
hospital&tieso en ef
camp de la m e d c c ~ ~ ~
esportiva ASÓ
asseguma que duguessin
a terme totes les tasques i
füncions amb les
mbn'ms garanties.

Cada unitat disposava, com a mínim,
d'una ambulincia i sempre n'hi havia una
a cinc minuts de qualsevol instal.laci6
d'entrenament. Totes les kees olímpiques
tenien una ambulbcia medicalitzada
(UVI mbbil).
Un servei d'urgbncies a domicili les 24
hores del dia completava l'atenció de
primers auxilis. Aquest servei disposava
de transport sanitari, amb el qual era
possible posar-se en contacte des de
qualsevol telgfon de la xarxa de telefonia
olímpica. Els hotels seu, els centres de
premsa i la Policlínica de la Vila Olímpica
tenien també un servei d'assistbncia
sanitAria les 24 hores.
Es va oferir als espectadorsi als
participants informació sobre la situació i
els accessos dels serveis d'assist&ncia
sanithia, ficilment identificables amb el
símbol de la creu roja, i també sobre els
procediments que calia observar per
utilitzar-10s. El personal que havia
d'atendre directament els esportistes i

altres membres de la Família Olímpica
coneixia com a mínim un idioma
estranger.
D'altra banda, hi va haver un contacte
permanent amb la Comissi6 Mbdica del
COI i amb les delegacions mbdiques dels
CON per informar-10s sobre normatives i
tbcniques. Aquestes delegacions, sempre
que ho van demanar, van ser informades
del diagnbstici el tractament aplicat als
pacients, i es va permetre que assistissin
com a observadors en les intervencions
quirúrgiques. Tot i que en les actuacions
que comportaven algun risc es va
demanar l'autorització al pacient o al seu
responsable legal, en tots els casos
l'autoritat i la responsabilitat del
tractament eren sempre exclusives del
facultatiu que tractava el pacient.
Entre altres aspectes, cal destacar que els
serveis de fisioteriipia &algunes unitats de
competició i entrenament tenien un
dispositiu ampli i un equipament avanpt,
i també que es va establir una asseguranGa

col-lectivaper cobrir les continghncies o
les situacions que no preveia el dispositiu
sanitari establert.

1 Els plans operatius
El Centre Mkdic Coordinador
L'estructura operativa del Centre M&dic
Coordinador (CMC) per a la fase
gperativa dels Jocs es va articular en una
direcció i en cinc hees bhsiques de gestió
o sots-direccions: assistencial, urgencies i
transport, serveis generals, controls
medics i salut pública i, finalment,
laboratoris olímpics.
La direcció del CMC, a través del
coordinador &operacions,va supervisar
l'activitat dels serveis d'assisthncia
sanitbia de totes les unitats territorials de
competició i allotjament, i
excepcionalment va donar resposta a
problemes d'una certa complextiat, que
no es podien resoldre a la mateixa unitat.

D'alQa banda, el CMC va gestionar també
el transport sanitari de manera
centralitzada,
Durant els J m , el CMC va atendre
aproximadament 2.700 consultes
telefbniques. Des deL 2 de juliol fins al 10
&agost, pel que fa al transport sanitari9es
van realitzar 498 trasllats, només 119 dels
quals (un 24 %) van requerir una
ambulhcia medicalitzada.

1

El centre M U c
Coordinador supervisava
l'activitat dek serveis
que s'oferien a totes Ics
unitats igwtjonava de
manem centralitzada el
transport sanitari.
2

T o t s les unitats de
wmpetici6 disposaven
d'una ambulrkrds
m c d i e a l i t ~(UVI
mdbil).
3

Els contmIs ddics
Els controls mbdics de Barcelona'Z es
van realitzar seguiat la normativa
establerta, La Comissió MWca del COI
prohibeix el consum de determinades
substbcies farmacolbgiques, i la norma
48 de la Carta Olimpica(en l'edició de1
1991) indicava les sancions que s'havien
&aplicar si m esportista es negava a
sotmetre's al control del dopatge o
donava un resultat positiu. Iguaiment, s'hi
especificaven clarament eh procediments
d'elecci6 &esportistes i de realitzat54 de

El Dqmtmnent de
Taricol ia i
~hnnrrc30ia tic
l~Oq9ital% ~ r van
a m r áe Laborntori
M a c Oficial a'a la
~
id ~ d m n t r o ~ s
de s a c i del dopatge
aigirs pel COI.

~

4

A&~ll~&Iestres
viles olímpiques
(Barcelona, Banyoles i
la Seu d'Urgcll) hi havia
una policlínica
5

Durant els Jocs, es van
analitzar 1.870 mostres
d'orina A oada mostra
es van aplimr 18
mLt& analítics
diferents per &terminar
la p m h % & qualsevol
& les substdncies
pmhibidesper la
ComisJi6 MLdim &I
COI.
6

certs elements &I
matmmalsanitari
utilitzat per als Jocs,
com e& envoltorb i els
fonnularis &
conho1
i
&I dopatge, van ser
dissenyats erals J o a
olímpics e arc el ona

la presa de mostres. En línies generals,
aquests controls es van fer als quatres
primers classificats de cada prova o
esport, i a d'altres esportistes escollits per
sorteig.
El laboratori de control del dopatge a
Barcelona va ser el Departament de
Toxicologia i Farmacologia de 1'Institut
Municipal d7InvestigaciÓMhdica (IMIM),
reconegut oficialment pel COI des del
1985.
La fase operativa del control del dopatge
es va iniciar el 26 de juliol amb la presa de
mostres dels participants de la prova de
ciclisme en carretera i va finalitzar el
9 d'agost amb la dels corredors de la
marató masculina. Les mostres es van
recollir en 36 estacions de control del
dopatge situades a les unitats de
competici6, i els recipients de seguretat
que contenien les mostres van ser
transportats pels membres de la Comissió
Mhdica del COI encarregats de supervisar
el procés de presa de mostres, amb una

flota prhpia de vehicles dedicats
específicament a aquest servei.
L'ambient distbs que imperava a les
estacions de control del dopatge i
i'excel-lent adequació de les instal-lacions
van contribuir al fet que hi hagués una
bona relació amb els esportistes.
Igualment, la relació entre els caps de les
estacions i els membres de la Comissió
Mbdica del COI va ser excel.lent, i els
t2cnics van dur a terme la seva tasca
correctament sense que es presentés cap
recurs contra el procediment.
En total es van analitzar 1.870 mostres
d'orina, 1.316 de les quals (un 70 %)
corresponien a homes i 554 (un 30 %) a
dones; per determinar totes les possibles
substilncies prohibides, a cada mostra es
van aplicar divuit mbtodes analítics, la
qual cosa representa un total de 33.660
anillisis.

La necessitat de disposar dels resultats en el
mateix dia va obligar a treballar per torns

les 24 hores. Després de les aniihis
efectuades, només van resultar positives
cinc mostres (tres d'estimulants
--estricnina, mesocard i norefedrinai dues de B-agonistes amb efecte
anabolitzant, clenbuterol en tots dos casos);
aixb demostra la tendkncia descendent del
consum de substancies dopants que ja s'ha
observat en les grans competicions.

aquest control. A la resta d'esportistes,
se'ls va prendre una mostra de la mucosa
bucal per determinar-ne el sexe per la
cromatina. En el cas que el resultat fos
dubtós, calia realitzar un examen clínic
amb estudi de les característiques sexuals
secundhies, de morfologia i de
comportament psicolhgic, si ho exigia la
Comissió Mkdica del COI.

La Comissió Mkdica del COI ha fixat els
criteris dels controls de sexe, basats en el
respecte a i'esportista, la fiabilitat del
mktode utilitzat i el secret absolut dels
resultats. La presa de mostres i l'anhlisi
biolbgica del sexe es van realitzar amb un
nou mktode que utilitza la bioquímica
nuclear, aprovat oficialment pel
Comitk Executiu del COI el 20 de
setembre de 1991.

El control de sexe es va dur a terme entre
el 10 de juliol i el 4 d'agost a les tres viles
oiímpiques. Es van recollir 2.406 mostres:
2.207 a la Policlínica de Barcelona,172 a
Banyoles i 27 a la Seu dYUrgell,i les
analisis es van fer al laboratori de 1'IMIM.
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La Policlínica de la Vila
Olímpica de Barcelona
o eria el tractament
'especialitat%bdsiques
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oto-rino-laringologia i
oftalmologia (i)- i
també sewcb
BeIectmte&pia i
jkioterdpia (2).

d

3

Les esportistes que ja presentaven un
certificat de control de sexe validat per la
Comissió Mkdica del COI i la Federació
Internacional d'Atletisme Amateur
(IAAF) no van haver de sotmetre's a

Els hospitals
L'Hospital Olímpic va atendre les
consultes d'especialitats no cobertes per la
Policlínica de la Vila Olímpica de
Barcelona i va ser també el centre
d'hospitalització dels membres de la
Família Oiímpica i dels d'altres col.lectius,
inclosos els espectadors.

La mascota de
Barcelo~'92,el Cobi,
també es va posar la
bata de metge

4

A la infmneria de I s
unitats de c0mpetici6~
com la de IJEstadi
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m U c a a h parfieipana.
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LYHospitaldel Mar,
situat a 300 m de la Vila
Olímpica dc Barcelona,
va sm lJHo ital
Olímpic 0 Z i a l durant
e h Jocs.

Els hospitals associats van actuar com a
centres d'atencib urgent i d'evacuació,
especialment per als espectadors i els
acreditats no pertanyents al col.lectiu
d'esportistes; es van fer &ec també de la
gestió sanitbia de les unitats de
competició de les subseus. Els hospitals
oiímpics de les subseus van ser: l'Hospital
Municipal de Badalona, el Consorci
Hospitalari del Parc Tauli de Sabadell,
1'Hospital de la Creu Roja de I'Hospitalet,
l'Hospital de Sant Joan de Reus, la
Fundació Sant Hospital de la Seu d'urgell,
la Mútua de Terrassa, I'Hospital de
Badalona Germans Trias i Pujol, 1'Hospital
de Viladecans, l'Hospital de Granollers i el
Consorci Hospitalari de Terrassa.

Les policiíniques
A les tres viles olímpiques es van establir
policlíniques, d'acord amb les necessitats
previstes. A Barcelona hi havia un edifici
de quatre plantes, constniit pel Servei
Catala de la Salut, que posteriorment va
ser utilitzat com a centre &atenció

primhria; a Banyoles s'utilitzii un local
comercial adaptat provisionalment, i a la
Seu d'Urgell s'habilitaren els mateixos
locals de I'Hospital.
La Policiínica de Barcelona (i les altres
dues en proporció menor) disposava de
tots els mitjans auxiliars de diagnbstic i
tractament, un servei mbdic d'urgbncies
les 24 hores del dia, les especialitats
b2siques (traumatologia, podologia,
odontologia, oto-rino-laringologiai
oftalmologia) i un ampli suport de
fisioterhpia i electroteriipia.
La direcció de la Policlínica de Barcelona
va dur a terme els contactes amb les
delegacions mbdiques dels diversos CON i
va donar suport a tota l'activitat sanithria
preventiva i assistencial de la Vila
Olímpica.

Les unitats de competició
Les unitats de competició van disposar
d'un dispositiu d'assistbncia mbdica

diferenciat per a esportistes i espectadors.
El m W responsable d'aquesta
estructura sanitbia a cada unitat era el
director m&dic,que depenia del director
de la unitat, i tenia a les seves ordres el
cap de la Creu Roja, el metge de la clínica
d'esportistes, el metge de la clínica
d'espectadors, el cap de l'estació de
control del dopatge i el personal del servei
sanitari d7urg&ncies.

Els serveis a les delegacions
D'acord amb les directrius de la Comissi6
MBcüca del COI, el PAS0'92 va establir
un programa de col-laboració amb les
delegacions m&diquesdels CON, que
preveia la dotació de locals per a consultes
i bees de fisioterhpia i rehabilitació durant
els Jocs. Aquests locals van estar situats en
llocs prbxims a les residhcies dels
esportistes i tenien les dimensions i les
dotacions adequades perqu6 els metges i el
personal sanitari treballessin en condicions
bptimes. A la Vila Olímpica, per exemple,
es van instalalar disset maquines de gel,

amb una capacitat de producció total de
3.300 kg per dia; a les altres viles
s'instalvlaren dispositius similars.
Igualment, es va proporcionar a tots els
metges una acreditació signada pel
Consell de CoI.legis de Metges de
Catalunya juntament amb tota la
documentació necessb-ia per a l'exercici
de la seva tasca. El nombre total del
personal sanitari acreditat com a FO(amb
accés a la zona residencial de la Vila
Olímpica) va ser de 394 metges, 109
parametges (fisioterapeutes, infermers,
etc.) i 324 massatgistes; el nombre de
personal amb acreditació Fx (restringida a
determinades instal-lacions)va ser de 69
metges, 29 parametges i 85 massatgistes.

La salut pública
El COOB'92 va posar en prhdica un
programa de salut pública per a la Vila
Olímpica i va contribuir a la creació dels
mecanismes de coordinació amb les
autoritats sanithies.
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soCorrists voluntatis de
la Creu Roja.

Pel que fa a la vigilhcia epidemiolbgica,
des del 11 de juliol fins al 12 d'agost, el
personal acreditat va comptabilitzar1.138
casos de malalties de declaració
obligatbria (MDO) monitoritzades,
distribufdes en infeccions respiratbries
agudes (62 %), enteritis i diarrees (23 %),
borradures i altres erupcions cuthies
(6 %) i d'altres (9 %) sense rellevkcia
epidemiolbgica. Entre les MDO
indivithalitzades,es va identificar un cas
de pal-ludisme i una recaiguda
d'hepatitis B. D altra banda, cal destacar
la manifestació d'un brot de conjuntivitis
química (41 casos) entre els espectadors a
causa de les bengales de la cerimbnia
d'inauguració.
7

Les activitats de control alimentari van ser
especialment intenses a causa de la
magnitut, la varietat i la complexitat dels
serveis d'alimentació oferts a la Família
Olímpica i l'Equip'92. Aquestes activitats
es van dividir en dues grans fases: en la
fase preoperativa es van inspeccionar
totesles instal.lacions &alimentació per a

la Família Olímpica a Barcelona i les
subseus, i es van supervisar els controls de
qualitat de les primeres matbries; en la
fase operativa es van recollir 2.034
mostres d'aliments per a la vigilkcia
epidemiolbgica i es van analitzar
microbiolbgicament alguns aliments
especialment afectats per les alteracions
de la cadena de fred, els productes de
quarta i cinquena gamma i els que eren
cuinats a les instal.lacions.
El programa de seguiment de la qualitat
de les aigiies de les platges de la ciutat,
ampliat a les zones de regata, va permetre
de controlar-nela qualitat microbiolbgica
d'acord amb els criteris de la Comunitat
Europea. Malgrat algunes deficibncies
detectades els primers dies (com a
conseqtikncia, principalment, de les fortes
pluges del mes de juliol) la situació es va
normalitzar progressivament fins a assolir
nivells de qualitat globalment satisfactoris.
En el seguiment de la contaminació
ambiental de Barcelona no es van
observar alteracions significativesrespecte

1

'

Lea tnspoliclíniques
estaven provei& dcLs

mitjans de diagnosi i
tractament en el cmnp de
les es ecialitars bctriques,
com dofra~mologia

I

>

2

La Comiasió M¿dicu del
Coi, que tenia la seva
seu de ramió a l'hotel
. Hilton, va drrr a terme
les seves tasques de
rupervisió i control de la
competicib.
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d s d a protegir els
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per a la seva distribució
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D'altra banda, el fet que la Comissió
Mbdica del COI s'establís a l'Hotel Hilton
va facilitar la coordinació, ja que va poder
exercir les seves funcions de supervisió i
control sense intervenir en l'activitat
quotidiana del CMC.

als nivells de qualitat atmosfbrica
europeus.

I Consideracions finals
Tant en la fase de planificació com en la
mateixa fase operativa, va ser molt
important la coordinació amb els altres
departaments del COOB'92, amb les
institucions i amb la Comissió Mbdica del
COI. Aquesta coordinació imprescindible
i la planificació van ser peces clau de l'bxit
de l'assistbncia mbdica en els Jocs de
Barcelona'92, ates que, si bé la concepció i
el disseny de la xarxa assistencial eren
simples, en canvi eren molt complexes la
coordinació i la comunicació entre els
diversos col-lectius implicats.
El gran desplegament que s'havia
establert va quedar plenament justificat
quan, per exemple, es van presentar més
isqubmies cardíaques de les esperades,
que es van poder atendre amb tots els
mitjans necessaris.

Assist&neiesmidiques durant els Jocs
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4. Assistbcies a haspitals
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I Els serveis lingiiístics
En un esdeveniment universal com els jocs
ohpics és inevitable que s'hagin d'usar
diverses llengües en molts hmbits diferents.
Així, per exemple, la mateixa Carta
Oiímpica --en l'edició que era d'aplicació
per a Barcelona'92 (la del 1987)estableix que el comitb organitzador ha
d'editar totes les publicacions obligatbries
en les dues llengües oficials del COI (el
francbs i l'anglbs), i també en la llengua del
país on se celebrin els Jocs. En el cas de
Barcelona, en aplicació del bilingüisme
reflectit en lYEstatut
&Autonomia de
Catalunya, calia afegir dues llengües més a
les del COI; el COOB'92, per tant, d'acord
amb totes les institucions de l'Estat
implicades en l'organització olímpica, va
decidir que els Jocs de Barcelona tindrien
quatre idiomes oficials: el catalh, el castella,
el francb i l'anglbs.
Aquest fet va obligar a establir, ja des del
comenment, uncomplex programa de
serveis linm'stics. El primer objectiu
d'aquest programa era de proporcionar al
COOB'92 els serveis de traducció escrita,
de correcció i interpretació necessaris per al
bon funcionament de les tasques de
preparació dels Jocs. Igualment, i al mateix
temps, calia planiticar els serveis que
s'haurien de posar a la disposició de la
Família Oiímpica per facilitar la
comunicació entre els seus membres i entre
aquests i I'organització. Va caldre, doncs,
determinar les necessitats que s'havien de
satisfer, seleccionar (i en alguns casos
formar) el personal que havia de prestar els
serveis, i elaborar els instruments necessaris
que asseguressin la m&a qualitat i
coherbncia lingüístiques deis serveis.
Per tal de desenvolupar el programa, el
COOB792va crear, el mes de gener del
1988, el Departament de Serveis Linm'stics
dins de la Divisió &Atenció a la Família
Olímpica. Cal dir que aquest era el primer
cop que un comitb organitzador es decidia a
tractar el tema amb profunditat quatre anys
i mig abans de la celebració dels Jocs
Olímpics; al capdavall, es va demostrar que
aquesta previsió va ser un gran encert.
Els Serveis Linm'stics es van organitzar en
cinc hrees: la traducció escrita i la correcció
de textos, la interpretació, els anunciadors,
els llibres d'estil i els vocabularis esportius,
i els assistents linm'stics. Amb el temps, i a
causa de l'envergadura i les
característiques que li eren prbpies,
aquesta darrera hrea es va independitzar i
es va convertir en un departament a part.

Tkaducció escrita i correcció
de textos
Aquesta va ser una de les kees que va
tenir més feina, i més aviat. D'en@ de la
creació mateixa del COOB'92 va ser
necessari traduir i corregir tota mena de
textos. Així doncs, es pot dir que va entrar
en la fase d'operació des del moment
mateix que va comenqar a existir, i que
alhora va anar planificant el servei per a
l'etapa dels Jocs. L'kea es va dotar de
recursos informhticsi d'un equip humh que
va anar creixent d'acord amb l'augment
constant de les necessitats. Durant la
darrera etapa prbvia als Jocs, constava de
tres lingiiistes per al catalh, dos per al
castella, tres per al frands i tres per a
l'anglbs, i dos més per a la confrontació i la
coordinació d'idiomes i de textos. D'altra
banda, per a cada idioma hi havia un alt
nombre de col-laboradors externs: entre
els quatre idiomes oficials i la resta
d'idiomes als quals (o dels quals) es va
traduir i corregir, van treballar per als
Serveis Lingiiístics prop d'un centenar de
traductors i de correctors professionals. A
més dels quatre idiomes oficials, se'n van
emprar quinze més: l'alemany, l'hrab, el
corea, el danbs, l'euskera, el finbs, el gallec,
el grec, l'italih, el japonbs, el neerlandbs, el
portugubs, el rus, el serbo-croat i el suec.
Entre totes les llengües, des de la creació
dels Serveis Lingüístics fins al 10 de juliol
de 1992, es van traduir o corregir uns 61,5
milions de paraules.
Per a l'etapa dels Jocs es va formar un
equip de 77 traductors i correctors, 27 dels
quals eren professionals i 50 voluntaris.
Aquests darrers eren estudiants
&universitats europees que, a travCs del
programa Erasmus de la Comunitat
Europea, participaven en intercanvis amb
estudiants de l'Escola Universithria de
Traductors i Intbrprets (EUTI) de la
Universitat Autbnoma de Barcelona
(UAB).
Durant els Jocs, el servei de traducció i de
correcció estava integrat en l'Ag&ncia
Oiímpica i s'encarregava principalment de
traduir i corregir tota la informació que es
produia per ser carregada a la xarxa de
l'Accés Múltiple a la Informació i a la
Comunicació (AMIC). Els traductors
treballaven amb un sistema informaticcreat
especialment per a l'ocasió, que permetia
d'o~timitzarla feina i fer-la simulthiarnent
en ils quatre idiomes oficials. Tots els
textos tradults eren corregits posteriorment
per algun dels professionals abans de ser
carregats a la xarxa i posats a la disposició

de la Família Olímpica. Des del 10 de juliol
fins al 10 d'agost es van traduir i corregir
2,s milions de paraules. Els idiomes
emprats durant aquest període van ser
exclusivament els quatre oficials.

I

Llibres d'estil i vocabularis esportius

Per tal de dur a terme d'una manera
adequada i coherent tota la tasca
lingüística, es va veure ben aviat que calien
unes quantes eines de consulta i de
referbncia que servissin per unificar
criteris i homogeneftzar l'estil del
llenguatge del COOB'92 en cadascun dels
idiomes oficials. Es va signar un conveni
de col-laboració amb la UAB i un altre
amb la Direcció General de Poiítica
Lingiiística de la Generalitat de Catalunya.
Amb la primera, i en concret amb dos
professors de l'EUTI, es va elaborar el
Nomencliitor Oíímpic Automatitzat
(NOA). El NOA és una base de dades que
conté quatre llibres d'estil interrelacionats
(un per a cada idioma oficial) i un

diccionari amb els 2.000 termes d'ús més
freqüent i les seves correspondbncies en
els quatre idiomes oficials; els termes no
són estrictament esportius, perb sí que
estan relacionats amb el món olímpic i
l'organització dels Jocs. Amb la Direcció
General de Poiítica Lingüística es va
acordar d'encarregar l'elaboració dels
vocabularis esportius al TERMCAT,
Centre de Terminologia de Catalunya, que
depbn de la mateixa Direcció General i de
1'Institut &Estudis Catalans. En va
resultar una col.lecció de 29 diccionaris, un
per a cada esport olímpic (25), un per a
cada esport de demostració (3) i un de
termes generals. S'hi han recollit, doncs,
14.306 termes, amb les correspondbncies
en tots quatre idiomes i la definició en
catalii. Per elaborar aquests diccionaris es
va formar un comite tbcnic per a cada
esport. Cada comitb estava format per
terminblegs del TERMCAT i tbcnics
esportius pertanyents al COOB'92, a la
Unió de Federacions Esportives de
Catalunya i a la Secretaria General de
1'Esport de la Generalitat de Catalunya.
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Els servei d'anunciadors es
va organitzar per esports, dc
manem ue un mateix equip
c o L en eis quatre
idiomes oficiais i en
difrena t o m les
wmpeticions que tenien uns
homris llargs.

I Interpretació
La interpretació facilitada pels Serveis
Lingiiístics era sempre duta a terme per
intbrprets de conferbncia professionals.
Igual que I'ilrea de traducció, la
&interpretació va haver de donar servei
des del primer moment. El volum de
feina, pera, no era comparable, ja que fins
a i'any 1990la demanda d'intbrprets va
ser poc més que esporhdica. L'any 1989 es
va nomenar una assessora a la qual es va
encarregar de planificar el servei per al
període dels Jocs i de coordinar la
contractació d'intbrprets per cobrir les
necessitats de les tasques &organització
del COOB'92. L'any 1991 va ser
nomenada cap d'intbrprets.
L'operació per als Jocs va ser de molta
envergadura, per6 el fet d'haver comenqat
les feines de planificació amb tanta
anticipació va permetre d'oferir un bon
servei. Van ser contractats176 intbrprets
professionals, 62 de Barcelona, 19 de la
resta &Espanya i 95 de 18 pdisos mes. A

més dels quatre idiomes oficials, se'n van
fer servir deu mes (alemany, Arab, xinbs,
japonb, portugubs, neerlandbs, búlgar,
italia i romanbs), amb 182 combinacions
possibles entre ells, per a un total de 338
sessions diferents amb interpretació en 42
unitats.
Es van cobrir totes les reunions del COI
(Sessió, Comitb Executiu, comissions),
congressos de federacions internacionals,
les conferbncies de premsa oficials a les
unitats, les conferbncies de premsa dihries
al Centre Principal de Premsa, i també les
reunions oficials al Centre Internacional
de Radio i Televisió i a la Vila Olímpica
per a les quals calia un servei professional.
A causa del nombre de llengües
necesshies, es va decidir de fer servir la
interpretació simulthia en la mesura del
possible. Van caldre 167 cabines que
complien, totes, les normes internacionals
pel que fa a les mides, la visibilitat,
l'aillament acústic i la ventilació. Es va
donar a tots els intbrprets un
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Olímpicaeren fetes en els
tre idiomes o m l s &ls
(I). El Departament &
Serveis Lingiiistics va edifar
un butlletí d%s intrmper al
COOB92 (GlossdUm)i va
wl.labomr amb el
TERMCAT en I'eiaborad6
dcls &monaris &
tenninologla
&mtsper
:a
Cafalana (2).
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Una de les portadom dcLs
esten&& que obrien elpas
& la &lgananons
olímpiques en la cmcmmdnia
&i~~@6.
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Durant la Competiaons9Z,
a va posar a prova d
projecte d ' m u n d a h i es
van validar els misrages en
els quatre idioma oficiala
Si6

M d r & Is mcines
Bemat Piwmell(5). El
servei d'anundadom a les
unitat3 anava en
conwnlm, amb el sistema
& gesti6 ~ r c s u ~ t o(6).
tr

buscapersones i un infotip que els
permetia de posar-se en contacte amb un
sistema de missatgeria electrbnica de veu
on podien trobar la informació referent a
les seves assignacions de feina. Aquest
sistema estava connectat al programa
informatic PEARL, desenvolupat per la
Comunitat Europea i cedit al COOB992,
que era l'encarregat d'assignar dihiament
les feines als int&rprets.

interferbncies lingüístiques. Es va redactar
un guió estandard amb els missatges que
eren comuns per a tots els esports i totes
les unitats: benvinguda i comiat,
cerimhies de proclamació dels
vencedors, etc. Posteriorment, aquests
guions es van adaptar a cada esport
afegint-hi els missatges i la informació
específics que els responsables
&organització esportiva van sol-licitar que
hi fossin inclosos.

I Anunciadors

Durant les proves pilot de l'any 1991 es
van provar tant els anunciadors com els
missatges en tots quatre idiomes. La
coordinació entre la megafonia i els
diferents tipus d'informació que calia
donar - q u e depenien d'altres serveis com
el protocol, els resultats, les cerimbnies,
etc.- va ser la part més complexa de
l'operació, els resultats de la qual van ser
satisfactoris.

Aquesta k e a es va ocupar de les persones
que havien de parlar pel sistema de
megafonia de totes les unitats de
competició. L'any 1991 es va contractar
una persona perqub se'n responsabilitzés.
Es van organitzar equips d'anunciadors
per esports, de manera que poguessin
cobrir tots quatre idiomes oficials i tots els
torns en el cas de les competicions que
tenien un horari llarg. Es va procurar que
cap anunciador no trebaliés en més de dos
idiomes per tal d'evitar confusions i
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Durant elpmmo&&Is
Jocs el programa
d'aiimatad6 va
assegurar els serveis &
r c s t a ~ ~&
d6
col.lectius & la Familia
O limpica i &
I'Equip92, a I s unitats
de wmpetici6 i &
servei.

El programa &alimentacióva tenir com a
objectiu assegurar el servei de restauració
a tots els col.lectius (esportistes i oficials,
jutges i Arbitres, membres dels mitjans de
comunicació, personalitats i Equip792),i
en totes les instal-lacionsdels Jocs, durant
el període &operació. En la fase de
planificació del projecte, per determinar
els menús es va haver de considerar la
variada procedbncia dels futurs hostes més de 170 pdisos, amb religions, btnies,
cultures i habits alimentaris diferents-, la
diversitat dels col.lectius --esportistes,
periodistes i personalitats- i també les
hores i els llocs en qub s'haurien de servir
els hpats. A més, el fet que l'operació
s'hagués de dur a terme en una zona
geokafica on les temperatures són
elevades durant el període estival
augmentava la complexitat.
La Divisió &Alimentació del COOB'92
era la responsable de la planificació i el
muntatge de les instal-lacions,la definició
de les operacions, la contractació de les
empreses terceres que hi havien de
col-laborar i, finalment, la direcció i la
supervisió dels serveis durant els Jocs.
Així doncs, aquesta divisió va definir
l'oferta alimentaria per als Jocs, va
confeccionar els menús -després de
validar-10s des del punt de vista
nutricional i dietbtic-, va negociar els
contractes amb les empreses proveldores
de productes i d'equips i serveis, va
coordinar tot el sistema de logística i va
supervisar el subministrament de mes de
800.000 menjars per a esportistes i oficials
i de 500.000 per al personal
d'organització, i també el servei
d'alimentació de les viles dels mitjans de
comunicació,la vila &Arbitres i jutges i el
Camp Internacional de la Joventut.
La Divisió es va crear al marg del 1990,
amb un responsable de projecte, i al
desembre del 1991 ja disposava &una
estructura de 16 persones. Durant la fase
operativa, perb, el COOB'92 va
contractar 82 professionals que van
col-laborar en les tasques de gestió i
direcció de les diferents unitats. Per
incrementar-ne l'operativitat, es va
estructurar en tres Arees: Alimentació a
Viles, Alimentació a Centres de
Competició i de Suport, i Organització i
Recursos; aquesta darrera Area incloya la
logística, els recursos humans i la gestió
pressuposthia. Per reforcar la seva
estructura, al juny del 1990es va establir
un acord amb ARA Services com a

prove'idor oficial de serveis de consultoria
en alimentació; aquesta empresa va posar
a la disposició del COOB'92 diversos
professionals, per definir i planificar els
serveis, i també per dur-ne a terme
l'execució durant la fase operativa. El
pressupost total, que inclola estudis,
equipament, contractació de serveis i
compra de primeres matbries, va ser de
4.417 milions de pessetes.

L9aiimentaciÓper als esportistes
i els oficiais
El COOB'92, conscient de la importhcia
d'una alimentació correcta per al
manteniment de l'equilibri físic i
psicolbgic, tant dels esportistes com dels
membres del personal agregat i de suport,
va establir des del principi una oferta
alimenthia dietbticament equilibrada,
h p l i a , abundant i amb el mkim nivell de
seguretat des del punt de vista
higibnico-sanitari. Així mateix, va
preveure un pla de control integral de la
qualitat i la seguretat dels aliments que
tenia en compte des del disseny de les
instal-lacions i dels magatzems fins a la
selecció rigorosa dels proveldors, la
metodologia de la producei6 i el transport,
i de les anasis i els controls.
La Divisió &Alimentacióva gestionar
directament les compres de les primeres
matkries. Es va decidir que les compres,
fora de productes bkics, com ara el pa, la
fruita i la verdura, es concentressin en una
gran empresa de distribució (Bon Preu, SA)
que fos capag de respondre de manera
immediata davant una emergbncia i que
acceptés la devolució de tots els excedents
després dels Jocs. Al mars del 1991,
mitjanput un concurs, es van assignar les
concessionsde subministrament del servei a
dues empreses, una per a la Vila Ohpica
(Sodexho-Coemco)i una altra per a les
viles de Banyoles i de la Seu &Urgeli
(Eurest). Aquestes empreses van aportar
els recursos tkcnics i humans necessaris per
a la producció i distribuciódel menjar.

En el capítol de proveldors, durant el
primer semestre del 1991 es van auditar 57
empreses, entre les quals hi havia les dels
patrocinadors oficials, per decidir les
possibles col-laboracions amb el servei
d'alimentació dels Jocs. Finalment, van
ser escollides, entre d'altres, les següents:
Coca-Cola (refresc5i sucs), Mars (snacks i
xocolates), Campofrío SA (carn i
embotits), Danone (iogurts), Frigo SA
(gelats i productes congelats), Cola-Cao

(crema de cacau, xocolata en pols i
batuts), Damm (cervesa sense alcohol),
Freixenet (cava), Fontdor (aigua
embotellada), Vichy Catalán (aigua
mineral amb gas), Comercial Gailo SA
(pastes alimenthies i salses), Carbonell y
Compa'a de Córdoba SA (oli i vinagre),
Kellogg Espafia SA (cereals), Marcilla
(cafg i dispensadors de ca&).
Una de les novetats que presentava el
programa a Barcelona respecte a les
edicions anteriors dels jocs va ser la
gratuitat de l'allotjament per als
esportistes i, també, de l'alimentació.
El col-lectiu d'esportistes i oficials va
disposar d'un servei de restauració obert
les 24 hores del dia a les tres viles
olímpiques, durant tot el període
d'operaci6 és a dir, des de 1'11 de juliol fins
al 12 d'agost a la de Barcelona, i fins al 6
d'agost a les de Banyoles i la Seu d'urgell.
També es va proporcionar un servei de
restauració als esportistes i oficials fora de

la Vila Olímpica, a les unitats on havien
de competir; la mateixa empresa que
subministrava el menjar al personal
d'organització els el facilitava a les Brees
de descans de cada centre.

La Vila Ohpica de Barcelona
La Vila Olímpica va disposar de dues
Brees de restauració. La primera tenia una
extensió total de 32.900 m2,entre
magatzems, zona de producció o cuines i
restaurant. Els magatzems estaven
connectats amb la zona de producció
mitjangant ascknsors i rampes, i tenien el
seu propi moll de deschrega de primeres
matgries. La zona de restauració estava
formada per 20 illes d'autoservei, o free
flows, en rBgim de bufet iiiure; cadascuna
d'aquestes oferia tipus diferents de plats.
Els menjadors ocupaven 8.500 m2 i podien
oferir simulthniament 3.500 serveis.
L'espai estava dividit per mbduls,
que anaven entrant en funcionament
d'acord amb l'aflukncia d'esportistes
i oficials.
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La Vila Olím ica va
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Els es ortistes i els
memgns de 19Equ@92
tambt van disposar &I
servei de restau~ci6en
algunes instal-lacions.
A estvaserelens&
I~EEFC.
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~n totes I- unitrra &
com etici6, w m al Real
c1ugde polo, van
instal-lar-seserveis &
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Els serveis de
restauroci6 & la Vila
Olímpica de Banyoles
van atendre Ics
ocemitats
d'alimentaci6 & 950
nsidents, en& 1'11 de
juliol i el 6 d'agost.

La segona k e a de restauració, situada a
l'espigó del Port Olímpic, ocupava una
extensió total de 4.250 m2 i tenia una
capacitat per a 1.250 persones. Estava
dividida per mbduls, cadascun dels quals
oferia una especialitat (pizza, fruita,
entrepans), i hi havia també un restaurant
per a les personalitats.
L'horari de servei era el següent: de
les 5.00 a les 11.00 h per a l'esmorzar,
de les 11.00 a les 16.00 h per al dinar i de
les 18.30 a les 24.00 h per al sopar. Aquest
horari es completava amb un r&gim
d'oferta restringida fins a cobrir les 24
hores de servei. El personal necessari per
cobrir les necessitats alimenthies,
incloent-hi la producció, el servei, la neteja
i la logística, va ser de 1.526 persones.
Amb la finalitat de reduir els lliuraments
de productes durant els Jocs i per raons
bbvies de seguretat, tots els productes
amb terminis ilargs de caducitat i no
alimentaris van ser emmagatzemats a la
Vila o en locals controlats per

l'organització tres mesos abans de la
inauguració de la Vila. Els productes
frescos, com el pa, la fruita i
la verdura, s'anaven lliurant segons les
necessitats.
Es van establir els menús dels Lpats per a
cada setmana a partir d'una llista molt
variada de plats, sense que es
repetissin les combinacions. En tenim
una mostra en el quadre de la pagina 291.
La producció es basava en el concepte de
cuina d'ensamblatge, i s'hi utilitzaven
productes de quarta gamma (productes
preparats que necessiten un complement
o un procés finals per ser consumits) i de
cinquena gamma (productes preparats
que solament requereixen un procés de
descongelació o Cobertura del
contenidor per ser consumits), amb un
temps de reacció molt rhpid per
adequar la producció al consum. El
consum total de productes durant
l'operació es resumeix en el grafic de la
pagina 292.

El balms global va ser molt positiu i
satisfactori. Es va garantir el compliment de
les exigencies higienico-sanithies,que van
permetre dur a terme l'operació sense cap
incidbncia, i els temps d'espera van ser
prhcticament nuls. Així mateix, la valoració
dietetica i nutricional,tant qualitativa com
quantitativa, els tipus i els horaris de serveis,
la neteja i l'atenció del personal, van
merkixer la d o r consideració dels
residents, opinió ratificada per enquestes
fetes a les delegacions despres de l'operació.

L'alimentació per als jutges
i els Arbitres
La Vila del Parc de Mar va oferir els seus
serveis de 1'11 de juliol al 12 d'agost. Per
al servei de restauració es disposh de
1.800 m2. Es va habilitar com a restaurant
un espai annex a l'edifici on hi havia les
cuines, cobrint-10 amb una vela de
1.000 m2. Per al servei, el COOBY92va
contractar en r6gim de concessid
l'empresa LIHSA, que tambe va gestionar

els restaurants de les viles de Montigalh i
de la Vall d7Hebron.
El restaurant, que funcionava en regim de
bufet, va tenir una ocupació variable
segons els hpats: el 100 % en els
esmorzars, el 50 % en els dinars i el 70 O/O
en els sopars. L'horari d7atenció va ser el
següent: de les 6.00 a les 10.00 h per a
l'esmorzar, de les 12.00 a les 16.00 h per al
dinar i de les 19.30 a la 1.00 h per al sopar.
A més, hi havia una cafeteria oberta de les
6.00 a les 2.00 h. L'esmorzar estava
compres en la tarifa d'allotjament, i el
dinar i el sopar s'abonaven directament a
l'empresa concession&ria a un preu únic
de 2.000 pessetes per hpat.
Fora de la Vila, a totes les unitats aquest
col.lectiu disposava d'una k e a de repbs
amb subministrament gratMt de begudes
refrescants, aigua mineral cafe, infusions
i, en alguns casos, begudes isotbniques.
Pel que fa a la restauració, se'ls va servir
el mateix menjar previst per a l7Equip'92.
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La Vikr Olímpica de
Barcelona Wsposava de
dos
espais dc
restauma6, I'm situai
dins la mateixa Vila (2),
i I'altre, moltpr¿ixim, al
Port Olímpic (I).

Menú deis dinars per ab esportistap

I

Dia 1

Dia2

Dia 3

Dia 4

Sopes fredes
Sopescalenfes

Gaspatxo
Sopadepasta

Crema de cabassó
Sopa de I'hotia

Wchyssolse

Crema de t d q u e t

Verdures

Cols de Bfussel.les saltades Faves amb menta

Amanides

De cigrons I ous durs

Alsaciana

Camperola

Da pasWformat@onyina

Wchy
Ensalada russa

Escalivada

D'anbs IXUmmSa

TzaMIci

D'au tropical

Mel6 amb pemil

Jaboulé

Bufet de cmdites

Bufet de cmdités

Bufet de crudiiés

Bufet de crudites

Panach6 de verdures

Anossos

Pasfes

/wbs a la marinera
AI& pilaf persa
Espaguetisnaturals 2 satses Espaguetisnaturals2 salses

Carbassonsamb crema
Panaché de verdures

/wbs amb calamam
Arrds Barcelona
Espaguetisnaturals 2 salses Espagusfisnaturals 2 saises

Macamms a la napoliiana

Cintes sevillanes a la carbonara L W ~ natiuska
S

Fideus a la cassola

Espirals a la marinera
Ous amb mostassa

Ous a la ~ s s a

Tallarinesa la marinera
Ous remenats amb salm6

Bistec

Entrecot
Hamburguesa

Hamburguesa
Bistec

Hamburguesa
Rellomillode vedella

Ossobua,

Fricand6amb bolets

Escalopa d'au a la milanesa Costella de porc

Xai passinda

Pdlastreamb cuny

RGghsn Josh

Rosbif

Rosbif

Rosb'd

Galanüna

Rosüidecamtreda
Pai6 d ' h

Ous a la flaenüna

Cyns

Hamburguesa

Cams fredesipatés Rosbif

Pa de gall dindi

Guarnicions

Sopa de I'Ma

Col amb mongetes
Panache de verdures

Canelons Rossini
Ous

Peixos

de verdures

Sopa bollabesa

-Ya

Pdlastreagredolc

Paié amb pebre verd

Pate d'Ardenas

Uom cuit amb sal
Paté amb fines herbes

BacalY a la llauna
Filet de llenguado molinen\

Salm6 amb cava

Rap amb ametlles

&IAIA a la tiojana

Calamarsamb ceba

Uuqa la romana

Truita amb taperes

Patateslionesa

Patatesfragides

Patates duquessa

Patates dauphin
Pebrot al forn

Patatesgaufmttesamb mantega Alb6i'gInies anebosssdes

I

Dia 5
-

Dia S

Dia7

-fredes
Sopescalentes

Crema de pastanaga
sopa de-

Crema de meló
Sopa de verdures

Crema de r e m o k a

Verdum

Col-i-flor polonesa

Albergínies gratinades

W
h
g de verdures

Panaché de verdures

Panache de verdures

Panaché de verdures

Arnanides

Anossos

Pastes

Sopa minestra

JabouY

D ' d nicoisse

De llenties

Capriciosa

De ans de carxofa

Endívies amb salsa vinagreta

Xampinyons a la grega

Siriaki
Endíviesamb rocafort

De margallons i tomhquet

Alsaciana

Bufet de mdiiés

Bufet de uudittis

amb aviram
Espaguetisnaturals 2 salses

Arrds al cuny
Espaguetis naturals 2

Bufet de d i t e s
&ella perellada

Cavellinesbolonyesa

Ravidisamb tomaquet

Espasuetisnaturals 2 salses

Cintes sevillanesal pesto

Tortellmis amb crema

Canelons d'esp~nacs

m Y a

Ous

mmarlsq-

Truita a I'espanyda

Ous a la portuguesa

Cams

Hamburguesa

Hamburguesa
Rellomillo de porc amb pebre verd

Ham~uesa

Broquetes orientals
Cuixa de gall dindi rostida

Picant6 amb &¡Is

Gall dindi rosta

LubbmOummu

Pii de pollastreamb crema

Allu G M

Rosbif

Rosbif

Pernil canari

Costellade porc fumada

Rosbi
Pernilde gall dindi

Paté de campanya

Pat6 d'aviram

Paté de dos peixos

Daurada holandesa
Rap a I'estil de Cadaqués

BacalY amb samfaina
Sipiaestofada

Sarsuela
Filet de llenguado a la meunifire

Patates fregides

Patates parisire

Pur4 de patates

Samfainai Mat de mcfu

Car1389s6alfom

Escalivada

Cams-ipiés

Peixos
Guarnicions

Entrecol

L'alimentació per als representants
dels mitjans de comunicació
A les dues viles dels mitjans de
comunicació, Montigall i la Vall
d'Hebron, hi havia la possibilitat de dinar
i sopar dins un horari molt ampli; a més,
disposaven d'un servei de bar obert les
24 hores del dia.
El COOB'92 es va encarregar de la
inversió en equipament i infrastructura,i
també del consum d'energia i aigua, i la
resta va ser a & r e c de LIHSA. Tots els
serveis, excepte el servei de bar, eren en
rkgim de bufet; els tiquets es podien
comprar a les diferents oficines banchies
de les viles (llevat dels dels esmorzars, que
eren lliurats a I'hoste en el moment de
formalitzar la reserva). Tenien dret al
servei de restauració a les viles els
professionals acreditats, independentment
que hi fossin allotjats o no.
Els horaris van ser els següents: de les 5.00
a les 11.00 h per a i'esmorzar, de les 11.00

m

Ib
I

I

a les 16.00 h per al dinar i de les 18.00 a les
24.00 h per al sopar. La Vila de la Vall
d7Hebronva estar oberta des del 24 de
juny fins al 12 d'agost, i la de MontigalB,
des del 3 de juliol fins al 12 d'agost

A la Vila de Montigala es van allotjar
4.462 professionals dels mitjans de
comunicació. La zona de restauració
estava coberta amb una vela de 2.340 m2,
disposava d'aire condicionat i tenia un
menjador amb una capacitat per a
820 comensals.
La Vila de la Vall d'Hebron va acollir
1.912 residents. Es va condicionar com a
restaurant una zona de 980 m2, incloent-hi
una gran terrassa a l'aire lliure amb una
capacitat per a 512 comensals.

El principal lloc del treball dels
periodistes va ser el Centre dels Mitjans
de Comunicació, situat al recinte de la
Fira de Barcelona, a tocar de 1'Anella
Olímpica. Aquest complex incloIa el
Centre Principal de Premsa (CPP), el

Fruita: 482.708 kg (29 %)

I

Verdures: 132.127 kg (8 %)

1

Lactis: 107.477 kg (7 %)

I

Carn i aviram: 123.784 kg (7 %)

1

Pa: 105.548 kg (7 %)

i

Economat: 91.990 kg (5 36)

1

Complements: 44.511 kg (3 %)

1

Peix: 40.311 kg (3 %)

1

Gelats: 27.000 kg (2 %)

1

Pasta: 21.&NJ
kg (1 %)

I

Ous: 15.976 kg (1 %)

1

Amanides: 12.614 kg (1 %)

1

t

t

Cereals: 5.616 kg (1 X)

I

Sapes: 2.330kg (1 Oh)

1

ons som alimentari al meqiador
d'esporüstesde la V i i Oümpiee

1

El servei & nsraumió
& les dues viles dcls
mitjans de wmunicació,
com el de la Vila &

Montigald que reJectetx
la fotogmfia, estava a la
disposició & toa els
professionals acreditats.

Centre Internacional de Ridio i Televisió
(CIRTV) i el Centre de Serveis Comuns
(CSC), situat a la plaga de lYUnivers.Tant
al CPP com al CIRTV hi havia un servei
gratult de refrescs, cafb i aigua mineral, i
els bars i les cafeteries ja existents es van
adaptar per oferir un servei millor a un
bon preu; a mks hi havia disponible el
servei, més ripid, de mhquines de
prove-Tment d'aliments. El CSC va ser el
nucli principal de restauració del complex.
Disposava d'un restaurant de 1.320 m2
amb una capacitat per a 680 places; el
servei, en rbgim de bufet i a un preu de
2.000 pessetes, oferia una gran varietat de
plats de la cuina internacional i autbctona.
L'horari va ser de les 11.00 a les 16.00 h i
de les 18.00 a les 24.00 h. Així mateix, una
coneguda cadena de pizzeries va establir
un servei de distribucid de pizzes per
comanda telefbnica fins als mateixos llocs
de trebali dels professionals de la
comunicació.
Aquest col-lectiu va disposar també d'un
servei gratuit de refrescs, cafhs i cervesa a

les unitats esportives. El personal de ridio
i televisió va contractar els seus propis
serveis de catering.
Tot i que els serveis que es van
subministrar a les viles i els llocs de treball
van tenir un bon acolliment, van ser
menys utilitzats del que s'esperava, tenint
en compte la gran diversitat i la mobilitat
funcional i espacial d'aquest col-lectiu.
Nombre total de serveis subministrats als
mitjans de comunicació

Centre

Esmorzars

Dinars
i sopars

Montigali
Vall d'Hebron
CPP

67.349
36.399

3.389
2,434
16.862

Total

103.748

22.685

1

El restaurant de la Vila
de la Vall d'Hebron
ocupava Una slpe$ície
de980m'ies
completava amb una
terrassa a I'aire lliure
que tenia una cupacitat
per a 512 wmensak
2

El Tennis de la VaN
d'Hebmn disposava
d'una terrassarestaurant des & la qual
es podia observar la
competicid.

I L'alimentació per a les personalitats
Per a les personalitats,es va organitzar un
servei especial de refrigeris, tant a les
unitats esportives com a la Vila Olímpica.
Totes les unitats de competició van
disposar d'hees exclusives, en un entorn
relaxat i d a t del trhfec de les
competicions. Els serveis que s'hi van
oferir durant els dies previstos en el
calendari esportiu van ser limitats
-solament es van servir begudes, pastes i
snach- perb d'una gran qualitat.
L'horari va ser des de l'inici de la
competició fins a una hora després, en
qualsevol de les sessions de matí, tarda o
vespre. La prestació d'aquest servei,
excepte en alguna unitat, va ser a c h e c
d'una important escola d'hostaleria.
A la torre Mapfre, situada a la zona
internacional de la Vila Olímpica, es va
habilitar una k e a amb una capacitat per a
unes 400 persones, que es va posar a la
disposició dels comitbs olímpics nacionals
que ho sol-licitessin amb antelació
suficient i n'assumissin les despeses de
manteniment.

I LyalimentaciÓper a 1'EquipY92
Abans dels Jocs, l'organització va tenir
ocasió de provar l'operativitat i l'eficiicia
dels serveis que hauria d'oferir durant la
cita olímpica. Aquesta oportunitat la van
proporcionar les Competicions'91, que
van tenir lloc durant l'estiu del 1991.
Una de les conclusions que se'n va
desprendre va ser la necessitat d'excloure
dels serveis de restauració les unitats que
no tinguessin més de 150 persones. En
aquests casos, que afectarien algun centre
de suport i la majoria de les unitats
&entrenament, es proporcionarien uns
tiquets que permetessin obtenir el servei
fora del centre. Així mateix, es va decidir
que tot el personal que tingués una
dedicació de sis hores, li correspondria un
Apat, que segons l'horari de servei, seria un
esmorzar, un dinar o un sopar distribuits
pels responsables de les diferents unitats.
El personal de les empreses
col-laboradores i dels serveis contractats, i
el personal d'autoprotecció, es podia
acollir generalment als serveis destinats al
personal de l'organització i als
voluntaris, mitjangant uns tiquets de
restauració que pagarien les empreses
respectives.

Per a la Vila Olímpica, amb una població
d'unes 9.000 persones entre 1'EquipY92,
les
forces de seguretat i el personal
subcontractat, es va establir un acord amb
l'empresa MCDonald's, per oferir els
serveis previstos des del 28 de juny fins al
16 de setembre. A aquest efecte, es va
disposar d'un local de 850 m2. L'acord
incloya la gratui'tat del subministrament i
I'equipament, i l'aportació de recursos
humans per l'empresa; s'oferia una gran
varietat de menús. A la resta de viles, es
van establir acords amb les empreses
concessioniries dels serveis d'alimentaci6
dels residents. A les altres unitats
territorials, la dedicació i la infrastructura
variava a cada centre, per la qual cosa era
difícil establir el mateix servei que a les
viles.
Es van establir una sbrie de normes de
carkter general. Així, a cada centre es va
habilitar una zona especifica per al servei
alimentari, a la qual el COOB'92 aportava
les cambres frigorífiques,els magatzems i
el mobiliari, el COOB'92 també es va fer
durec del consum energhtic derivat de
l'operació. Per la seva banda, les empreses
concessionirieshi aportaven els aliments,
el personal necessari, el material per a la
distribució i el sistema logistic
d'aprovisionament i de control de
qualitat.
En general l'oferta dihria de servei i
horaris va ser la següent: de les 6.00 a les
10.00 h per a l'esmorzar, de les 12.00 a
les 16.00 h per al dinar i de les 21.00 a les
23.00 h per al sopar. A tots els hpats, que
eren en rbgim d'autoservei, es podien
escollir diversos plats. Per a cada plat es
va definir la composició i el pes dels
aliments, a fi d'aconseguir la m k a
homogeneitat de l'oferta.

A mds, es va instalalar una unitat de
restauració especial al Palau de
Victdria Eugcnia, dins el recinte de la Fira
de Barcelona, destinada al personal del
CPP, del Centre d'Acreditacions, del
Palau de la Metalelúrgia, del Palau
&Esports i de l'edifici de la Font Magica;
el balanq d'aquest servei va ser positiu.
També es va instal-larun altre centre al
Port Autimom, que va ser utilitzat per
nombrosos membres de les forces de
seguretat.
El total de serveis subministrats a
lYEquip'92queda reflectit en el quadre de
la pagina 297.
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1,213

Elsmembmde
.
IyEqui '92 i cnm ells
tots cPvoktaris quc
van wl.labomr enIyorganitzaci6dels Jocs,
van tenir a& a un
sktema d'alimataeió
aabptat als seus honuis i
a les seves neerssiatq ja
fos a la Vila Olímpica
&Ban oles (I) a
I ' E S ~01ínrpic@)>
a la Vila Olímpica &
&TZ'$gStat

L'alimentació de i'Equip'92 va ser una
tasca prou complexa, a causa del gran
nombre de persones que integraven
aquest col-lectiu (42.000), de la diversitat
de localitzacions i dels problemes de
logística que se'n derivaven. Les queixes
dels usuaris es van centrar més en la
monotonia dels menús que en la qualitat
dels Apats servits; de tota manera, s'ha de
tenir en compte, &una banda, que la
majoria no estaven acostumats al tipus de
menjar precuinat que se'ls va servir i, de
l'altra, que aquest servei es va prestar
durant un període molt prolongat, en
molts casos superior a un mes (perqub no
es va limitar als setze dies dels Jocs).
En general, el resultat de l'operació es pot
considerar satisfactori. A mCs, va ser el
primer cop que es va subministrar menjar
calent o acabat de fer a un col-lectiu tan
gran i en unes circumsthnciesen qu2
hauria estat més fhcil i menys arriscat
oferir els habituals box-lunch o bC menjar
fred.

Serveis d'ahenW6 sobthislrabr
a i'E98ip192
(To* 5i3.170)

I unnatsdeawnpetici
Camp de Tir amb Arc
Cenire Munidpdde Pilota de la Vall d'Hebron
~ i m olímpic
n
de ~6
~ i m de
n Marxa
Estadi Ollmpic
Front6 Cdom

4.800
11.200
I.M)O

w

800

Rius i Taulat

22.400

Total

750

INEFC

10.000

Palau BlaugraM

14.400

Palau Sani Jordi

17.500

11.790
14.250
112.S20

Total Barcelona

Pavell6de la Mar Bella

6.800

Pavelló de la Vall d'Hebmn

4.800

Camp de Tir Olhnpicde Mollet

5.400

Pavelló L'Espanya IndusMal

3.850

Cmal OUm~icde Castelldefels

3.600

Cenifa d'Hipica del Montany&

21.000

Piscina de Montiulc
Piscines Bemai Picomell

9.200
13.050

-

-

Circun de C i d i de Sani Sadurni

2.100

6.000

amnde ~idismede I'A-17

4.200

Port olrmpic

39.000

Estadi d ' h u e i de Terrassa

6.400

Real Club de Pdo

10.400

Estadi de Beisbd de I'ttospitalet

8.000

Tennis de la Vall d'Hebron

10.000

Estadi de Beisbd de Vifadecans

Polismrüu Esiaci6 del Nord

VelWmm
Total

6.000
192.550

4.500

mdeBanyoles
Palau d ' E W de Badalona

6.000
19.000

Palau #Esport8 de Granollers

14.W

Pare del Seam de la Seu d'Umell

2.100

Pavell6 del Club Joveniui Badalona

10.800
2.400

Palau de Vlctlvia E
m
a
l

47.600

PadM de ¡'Ateneu de Sani Sadwni

Port Authotn de Barcelona

48.000

Pavelló del Club Paif Wc

Total

95.800

Total

2.100
112.100

1

EI Centre Meteomld SC
olimpic, situar a ia b l a
Olfmpica&Barcclona i
wnsbuft amb e& rmusos
del Centre Metcomlhgic &
CahaIunyu i I'Institui
Nacional & Meteomlogia,
va &enir
un
fonamarrrlpr
dcscnvolupament dc Ics
compmmuons
a
BarcelonaYZ.
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I La meteorologia
Tots els comités organitzadors dels Jocs
Olímpics han considerat que les
prediccions meteorolbgiques són un
element imprescindible per a la
planificació i el desenvolupament correcte
de les competicions esportives.
A l'abril del 1989, d'acord amb el
COOB'92, l'Institut Nacional de
Meteorologia va enllestir la redacció del
Pla d'Assistbncia Meteorolbgica
(PAMOB). Aquest pla preveia la creació
del Centre Meteorolbgic Oiímpic, que es
constituiria amb els recursos del Centre
Meteorolbgic de Catalunya i altres mitjans
humans i materials de 1'Institut Nacional
de Meteorologia.
La singularitat del servei d'assistbncia que
requerien els Jocs de Barcelona estava
condicionada per tres aspectes: el factor
espacial, ja que les proves esportives es
van dur a terme principalment a
Barcelona i els voltants, perb també en
subseus prou allunyades; el factor
temporal, ja que hi va haver competicions
durant 15 dies, en hores diiirnes i amb un
índex de simultaneitat molt alt, cosa que
genera una gran diversitat de prediccions
meteorol6giques,i una freqübncia i una
varietat elevades de missatges, i finalment,
l'extrema sensibilitat d'algunes activitats
esportives olímpiques --els esports a l'aire
íüure i especialment en la vela- als valors
dels parhetres meteorolbgics i a les
mínimes variacions d'aquests, la qual cosa
requeria una gran exactitud, tant en les
observacions com en les prediccions,i una
gran fiabilitat en el funcionament del
sistema de suport.

I La preparació del projecte
Abans dels Jocs, el servei meteorolbgic va
proporcionar informació sobre les
condicions climatolbgiques de les
localitats on s'havien de celebrar les
competicions dels esports olímpics;
aquesta informació va ser important per a
la planificació a mitja i llarg termini de la
preparació dels esportistes i de
l'organització. Com a suport a la .
predicció, es van fer els estudis Vents
predominants a Barcelona i R 2 g h de
vent predominants a Barcelona, que van '
servir de base per a estudis posteriors,
juntament amb una s5rie de quatre
informes reunits amb el títol de Notes per
a la prediccid olfmpica. DesprBs, els
treballs es van concentrar en la realització

d'un estudi clirnatolbgicde Barcelona i les
subseus durant els mesos de juliol i agosti
que es va publicar amb el nom de Estudi
climatoldgic preliminar per a l Jocs
Olímpics. A continuació es van fer eis
estudis següents: Informe sobre el vent a
Barcelona durant juliol i agost del 1989 i
El vent a Barcelona durant els mesos
d'estiu. L'any 1990es va elaborar l'estudi
Informació meteoroldgica. BarcelonaY92,
i, finalment, el 1991 es va publicar
Climatologia de les seus olímpiques.
BarcelonaJ92,un treball d'informació
climatolbgica per a participants, oficials,
visitants, etc., que va ser la base per
elaborar els butlletins d'informació
climatolbgica del sistema Accés Múltiple a
la Informació i a la Comunicació (AMIC).
El servei meteorolbgic va prestar també la
seva assistbncia en la realització de les
obres d'infrastructura i equipament, com
ara el Palau Sant Jordi, la Torre de
Coilserola i el Port Olímpic. Cal destacar,
perb, el treball realitzat a 1'Estadi Olímpic
per determinar-hi les trajectbries del vent
a l'interior, dirigit especialment al disseny
de les cerimbniesd'inauguració i clausura.
Coincidint amb les Competicions'91, que
es van celebrar durant els mesos d'estiu,
va tenir lloc un assaig general del sistema
-amb una atenció especial al
Campionat Mundial de Vela que es va
disputar al Port Olímpic-, en el qual es
van posar a prova tots els equips
humans i thcnics amb qub es va treballar a
I'estiu del 1992.

I L'operació durant els Jocs
Durant els Jocs, la informació es va dividir
en quatre grups segons el tipus d'aquesta i
el canal de subministrament:informació
clirnatolbgica a través del sistema AMIC,
destinada a la Familia Olímpica;
informació telefhnica directa al Centre
Principal d'operacions del COOB792;
informació meteorolbgica i oceanogrS~ca
dirigida als participants, eis jutges, els
hrbitres i l'organitzaci6 de les proves de
vela, subministrada mitjangant
comunicació personal a travCs de
monitors en temps real, i informació de
les condicions de l'espai aeri a la zona de
Barcelona proporcionada al CECAJO (el
Centre de Control Aeri dels Jocs
Olímpics) per al dispositiu de seguretat
ahria.
Es va establir un grup oiímpic de
predicció i vigilhcia, responsable de

l'elaboració de tots els butlletins de
predicció en general, que va ser operatiu
des de les 21.00 h del 16 de juliol fins a les
24.00 h del 9 d'agost. L'Oficina de Vela,
situada prop del Port Oiímpic, era la
responsable de l'elaboració i la difusió de
tota la informació destinada a les
competicions de vela; va ser operativa des
del 17 de juliol fins al 4 d'agost, dia que es
van acabar les proves d'aquest esport.
Aquesta oficina va ser reforgada per
personal de l'Institut Hidrogrtdic de la
Marina, encarregat de l'obtenci6 de les
dades oceanogrtdiques,i per un
especialista de Météo-France.
Durant els Jocs, el moment clau de cada
jornada a 170ficinade Vela va ser entre
les 6.00 i les 9.00 h, interval durant el qual
els equips de relleu es reunien i
estudiaven la predicció del dia, tant a
terra com a les kees nhutiques. Gran part
del treball de processament de textos i de
transmissió dels butlletins era dut a terme
per voluntaris olímpics, que cada dia, des

de les 7.30 fins a les 20.00 h, van oferir-hi
un ajut decisiu.

1

L'organització va treballar
fonamentalment amb el Sistema Integral
de Vigilhncia Meteorolbgica de l'Institut
Nacional de Meteorologia, que recull la
informació de les estacions automhtiques
d'observació terrestre, del Sistema
Mundial de Telecomunicacions
Meteorolbgiques, dels sathl-lits
meteorol6gics (Meteosat, Tiros i Goes),
dels radars meteorolbgicsi del sistema de
localització de desckegues elhctriques.
El tractament interactiu d'aquesta
informació es va fer mitjanpnt el sistema
anomenat SAIDAS.

Elprrsonal akl Centre
Meteoroldgic Olímpic
enngistmva diariament la
informaei6 meteoroldgica
sobri Barcelona i les subsms
olímpiques p a fa-la arribar
a les unitaa dc wmpetici6.

El Cobi meteordlcg.
2,516

Els equips que es van instalalar
especialment per als Jocs van ser els
següents: nou estacions automhtiques
situades en diverses hees de Barcelona i a
les subseus; tres equips concentradors i
exploradors de dades de les estacions
automhtiques, que proporcionaven en

3,417

EI centre disph~(1v4entre
d'alms elements, m(M
boia ocmnogrhfIcometeom1 ca (3) -que
aportava%es sobre P a i p
i els vmrs prop &l Port
O l f m p i c i un equip
'imatges per
i
pametia
a l'orgcmitzad~labomrles
seva prdpies prediccions

temps real dades de vent, temperatura,
humitat, pressió i precipitació; un equip
receptor d'imatges per satblelit; una
estació de radiosondatge; una boia
oceanogrhfico-meteorolbgicaque
proporcionava dades de vent a diferents
altures, temperatura de lyaire,velocitat i
direcció dels corrents i altura i període de
les onades, etc.; un equip per a la
integració i el tractament de les dades
oceanogrhfiques i meteorolbgiques a
l'bea de la competició de vela, i
correntbmetres i equips dYobsewaciÓ
instal-lats a bord del Toffio,vaixell de
1'Institut Hidrogr2fic de la Marina.
Pel que fa a l'operació, cal remarcar la
inquietud que van provocar les pluges
freqüents que van caure a Catalunya fins
pocs dies abans dels Jocs.
Tamb6 va ser un motiu de preocupació el
retard en la construcció del nou edifici
que havia d'acollir I'Oficina de Vela. Amb
vista a la cerimbnia &inauguració,des del

dia 15 de juliol es van fer prediccions que
van confirmar progressivament, que el
temps seria bo.

1i2

L ' o p ~ ~ dde6ScgUWtUt
va PNYCUW dos tipus de

diversos orgcmisma
phblies de seguretat
a r n el Cos de la
Gudrdia Civil (I) o el
Cos Nacional & Policia
(2)- dins el marc de les
seva wmpethciea.

I La seguretat en eis Jocs
La Comissió Superior de Seguretat
Olímpica (CSSO), creada el 15 de juny de
1987 i presidida pel secretari d'Estat per a
la Seguretat, va ser l'encarregada de
dirigir, planificar, preparar i executar
l'operació de seguretat.
La CSSO, juntament amb el COOB'92, va
constituir al gener del 1988 un Gabinet
Tbcnic de Seguretat que, desprks d'haver
analitzat els precedents d'altres jocs i
d'haver observat els que aquell mateix any
van tenir lloc a Calgary i Seiil, al final del
1988 va proposar un model de seguretat
per als Jocs de la XXVa Olimpíada.
Aquest model era un sistema integrat de
plans i recursos públics i privats sota
l'autoritat del CSSO, ja que la seguretat
olímpica requeria la participació dels
diversos cossos i forces de seguretat (Cos
Nacional de Policia, Cos de la Guhdia
Civil, Mossos &EsquadrayGukdia Urbana
de Barcelona, policies locals, Exbrcit de
Terra, Exbrcit de I'Aire, Armada, etc.).

En aquest model es va anomenar
autoprotecció el conjunt de mesures i
actuacions destinades a la protecció i la
seguretat de les instal-lacions,els edificis i
els entorns olímpics que assumia el
COOB'92, i protecció les tasques que
assumien els serveis públics de seguretat
dins el marc de les seves competbncies.

logística, administració de recursos,
aiiotjament, formació i relacions amb la
comunitat. Aquests projectes estan
relacionats en el quadre de les pagines
308 i 309.
En primer lloc, es van assignar els
programes i els projectes a organismes,
COSSOS O serveis, i es va nomenar un
responsable institucional per a cadascun.
Cada director institucional estructura la
seva Oficina de Seguretat Olímpica (la
Divisió de Seguretat en el cas del
COOB'92) i va garantir el
desenvolupament de cada projecte fent-ne
la supervisió, la coordinació, el seguiment,
el control i la direcció.
Quan per la naturalesa o la complexitat
d'un projecte calia que hi hagués el
concurs de diferents institucions,cossos o
serveis, es van constituir grups o
subcomissions integrats per representants
de tots els organismes afectats. La majoria
dels 86 projectes dels 17 programes es van
dur a terme seguint aquests criteris i van
estar enllestits abans del juny del 1990.
El Pla Bbic de Seguretat, ja previst en el
Pla Director i pensat com a nexe de
transició entre la planificació general i la
planificació operativa, va definir el model
a partir del qual es construirien els plans
operatius de cada unitat, amb el mateix
sistema que se seguia en el COOB'92 per
passar dels plans normatius d'operació
(PNO) als plans territorials d'operació
(=o)-

La planificació general va identificar i
inventariar totes les actuacions possibles i
necesshies i les va formalitzar en
projectes i programes.Va ser coordinada
pels directors del Programa Institucional,
els caps dels cossos i els organismes
--entre aquests el COOBy92-, amb el
suport de les oficines de Seguretat
Olímpica respectives. L'instnunent de
gestió va ser el Pla Director de Seguretat
Olímpica.

La planificaci6 operativa va consistir en la
conversió dels projectes (agrupats en
programes) en plans de seguretat i
d'emergbncia per a cada unitat. La direcció
centralitzada d'aquesta planificació va
garantir que el resultat final i els plans de
seguretat i d'emergbncia desenvolupats
pels seus respectius responsables operatius
amb una gestió descentralitzada
responguessin a les estratbgies definides.

El Pla Director de Seguretat Olímpica
estava format per diversos projectes:
projectes sobre funcions, que eren de
caracter general-seguretat ciutadana o
seguretat vial- o específic, com ara
informació, TEDAX (Tbcnics Especialistes
de Desactivació d'Explosius), intervenció
especial, protecció de personalitats,etc.;
projectes sobre activitats, com ara
esportives, d'allotjament, de serveis, etc., i
projectes de suport tbcnic i administratiu,
com ara telecomunicacions, inform5tica,

I L90rganitzaci6durant eis Jocs
En l'operació de la seguretat olímpica van
actuar estructures i cossos molt
jerarquitzats, i l'bxit va raure en el fet que
tots operessin mantenint la seva prbpia
estructura per6 molt coordinats, amb una
metodologia de task force.
Cada operador institucional es va
estructurar en tres nivells, amb tres centres
de comandament (CEMAN), i aquests van

ser coordinats pels centres de coordinació
(CECOR) de cada nivell. Els CECOR1
i 2 estaven subordinats a un centre de
coordinació de nivell 3 (CECOR 3), en el
qual estaven representats tots els
operadors institucionals, que actuava sota
la responsabilitat última del Govern.
En el nivell1 o de base és on es van
executar les operacions de seguretat en
totes i cadascuna de les unitats esportives,
d'allotjament i de servei, a més de les
activitats funcionals i les dels serveis
públics que hi havia en aquestes.
Cada unitat territorial disposava d'una
operació de seguretat integrada per
protecció i autoprotecció, per6 la
seguretat olímpica excedia el territori de
la mateixa instal-laci6i afectava l'entorn
immediat. A més, la proximitat de
diverses unitats requeria una altra acció
de comandament i de coordinaci6 a les
hrees oíímpiques i a les subseus. Aquest
conjunt d'operacions aconsella la creació
dels CEMAN i CECOR de nivell 2, amb
una estructura similar a la dels de nivell 1

En aquest nivell 2 o d'hea es coordinaren
les operacions d'una Brea territorial
(Montjliic, la Diagonal, el Parc de Mar, la
Vaíl d'Hebron i totes les subseus) o &una
hrea funcional (transport d'autoritats,
delegacions de risc especial, etc.).
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EI ministre de I'interior,
Jasé Luis Coraunr, i el
secretari dy&tat er a la
squrctaq ~q+iwf em,
van visitar la Vikc
Olím ica poc abans de
l*inicSde~s
,om.
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En el nivell 3 o de direcció s'assegur8 el
principi d'unitat i centralitat de les linies
operatives (nivells1 i 2) que jerarquitzaren
l'execució dels plans de seguretat, i també
la subordinacid d'aquestes a un
comandament orghic conjunt.
Aquesta estructura culminava amb el
Centre Superior de Seguretat (CECOR 3),
on va destacar l'excel-lent grau de
col~laboració
i convivhcia en la presa de
decisions en comú i en l'intercanvi
dYinformaci6
entre els responsables dels
diferents operadors institucionals que hi
eren representats.
Cada responsable institucional va crear un
CEMAN 3 que garantia la unitat i la
centralització de les línies operatives,
instal-lat a les respectives comandhncies,

El Centredes retat
Olímpica (CE%R 33)'
dotat d'unes mesures de
s urctat erhaordindries
i% modem sistemes de
teIewmunicad6, estava
situat molt a la vora de
la Vila Olím ica de
Barcelona, afbamam
del
Poblenou.
3

La Comissi6 Superior de
Squrctat Olímpica em
pnsidida pel secretari
d'Estat per a la
Segureta&i en formaven
part alts mentants
del c00%2, & I'Ajuntmnent de
Barcelona, de la
Genemlitat de
Catalun a, &l Govern
Civil i Als COSSOS i les
forers de seguretat

amb les excepcions del Cos de la Guhrdia
Civil i del COOB'92. Els despatxos
d'aquest últim, a mbs, es van designar com
a locals de reserva i alternatius al Centre
Principal d'operacions (CPO).
La coordinació d'aquests CEMAN 3 va
exigir un espai des del qual es va fer un
seguiment puntual de totes les operacions
en curs, mitjanqant personal i recursos
t6cnics aportats pels diferents operadors
institucionals. Aquest CECOR 3 era,
doncs, i a la vegada, el Centre de
Seguretat Olímpica (CSO), i va estar
situat a l'ex-centre de cdcul d'una entitat
banchria, al carrer de Wad-Ras, dotat de
grans mesures de seguretat i equipat amb
sistemes de telecomunicació. El CSO
necessitava informació puntual i completa
per exercir la direcció de la seguretat en
circumstAncies extraordinhries i poder
convertir-se en un Centre de Crisi enliasat
amb el de Madrid.

1 Les emergbncies
Els onze projectes d'emerg6ncies es van
agrupar en un programa sota la
corresponsabilitat de la Generalitat de
Catalunya i la Direcció General de
Protecció Civil. Una Comissió
d'Emerg6ncies (CODEM), situada al
CECOR 3, va dirigir les operacions
durant els Jocs.
Els plans d'emergbncia de totes les unitats,
&rees i subseus van ser revisats i
homologats, en el cas de les instal-lacions
ja existents, i creats per a les noves. Es va
procedir de la mateixa manera en el cas de
riscs concrets, com ara inundacions,
transport aeri i marítim de viatgers i de
mat&riesperilloses, i inversió tbrmica (amb
risc de contaminació atmosf6rica alta).

1 L9execuciÓdels projectes
Els plans operatius de seguretat eren el
resultat de, com a mínim, vuit plans

Exemple d'estruehva
CECOR-CEMANal Port Oiímpic

CECOR: Centre de Coordlnacd
CEMAN: Centre de Comandament
CGC: Cos de la Gutud~aCiv~l
CNP: Cos Nac~onalde Pollc~a
GEAS: GNP Especial d'Actlvltats
SubaquAiiques
GUB: GuAtii Uibana de Barcelona
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Junta d'Aigües

brgansi serveis administratius i t h i c s competents,
SElS (BCNi GdC), FCS, DEF, SANUR, wmpanyies

Autopmtecci6 i emerghdes en les teIBomunicacions

DGT

&gam i serveis administratiusi t h i c s competents,

Autopmtecci6 i emerghcias en els transports terrestres de
viatgem(exceptesi intwvenen mat*
perillases)

Direcci6 General de b a n s i serveis administratiusi t&ics competents,
SElS (BCNi MC),
FCS, DEF, SANUR, companyies
Transport (GdC)

Autoprotecci6 i em&cies

per Wndaci6

SEiS (BCN i GdC). FCS, DEF, SANUR

Autopotecci6i emarghcies en el transportde matBriesperilloses Direcei6General de brgansi serveis administratiusi t h i c s competents,
SEIS (BCN i GdC), FCS, DEF. SANUR, companyies
Transport (GdC)
Autoprotecci6I emerghciesen el transport aeri

-rts

nacmnals brgansi serveisadministratiusi thnics competents,
SElS E N i Oda.FCS. DEF. SANUR. com-

Autoprotscci6 i emerghaes en el transport marítim
DGPC

Emergbnciaper invers6 tkmica

Gerhcia de
Protecció Ciil
WC)
Ajuntament BCN

brgans i serveis administratiusi t M i competents,
SElS (BCN i GdC), FCS, DEF, SANUR, companyies
i empreses
brgansi -¡s
administratiusi t k n ~ c competents,
s
SElS (BCNi GdC). FCS. DEF. SANUR

Pla Rrector de Seguretat Olimpica

Deleg.Css0

CdP

~ u h n e n&infrastructures
i
besiques

Deleg.CSSO

CdP

Pla WIC
de Seguretat Olímpica

Deleg. CSSO

MP

Organitracibde la planBcacU

0eleg.CSSO

CdP

Proves

Deleg.CSSO

CdP

Convenis

Deleg. Css0

CdP

Gesti6 econhica

Deleg. CSSO

CdP

L o g ' d i de materials

Deleg.CSSO

MP

AubpmteccUi em-cia

química

AdministraciC,

ORmlrtioai documentaob

Deleg. CSSO

W

Assessontment juridic

DeIeg.CSSO

CdP

Suport administratiu

Deleg.CSSO

CdP

Gesti6 de reausog humans

Deleg.CSSO

CdP

Selecci6del pewonalde seguretat

Deleg.CSS0

CdP

Fonnaci6dei personalde seguretat

Ddq.CSSO
Deieg.CSSO

CdP
CdP

RecursosHumans
-

Alloyamentdelpersonaldeseguretatpública
Manutemk5dei persod de segure-trdpública

0eleg.CSSO

CdP

Trensport del persMkllde seguretat pública

Deleg.CSSO

CdP

Serveis medlw i assistencals

Deleg. CSSO

CdP

Relacions-1-

Deleg. CSSO

CdP

TelecomuniiOnSi inform8t[ca
-88

i equips de telemmun*

Xmes i equips infOrmefics

m.CsSY

CdP

DSE

FCS, COOB'92

Deleg.CSSO
Deleg.CSS0

CdP

Reladons amb la comunitai
Imatge
R e l d amb els mitjans de comunicad6

AAEE
AOMSA
BCN
CdP
CGC
CNP
CSSO

CTNE
DEF
DGPC
DGT
DSE
FCS
FCSE

Ministeri dlAssumptes Exteriors
Anella Olhnplcade Montjuk, S A
Baroelons
C o m i 6 de PleniRcad6
COS de b.
CM~
Cos Nacionalde Policia
Comissi6 SqMw de Seguretat Olknpica
CompaPila Telef6nica Nacionalde E s W a
Ministeride Defensa
Direocl6 Generel de P m t d Civli
Direm6 Oenaral de Telecomunicacions
Dirde Seguretat de I'Esiat
Forcesi cossos de SegureM
F~cesi~deSegwetatdeI'Estat

GdC
GUB
IMW
JFT
ME
MTC
OCSA
PL
SANUR
SEIS
SUBS

Tlc
VOSA

CdP

GeneraNtat de Catalunya
Guanlia ihbana de Bercelona
InstiM Munkipal de Pranoci6 Urbanístm
i
Jefatura Rwindal de TMco
Mossos &&quadra
Ministeride Tmpott$ i Comunicacions
Onrnpiada CUW. SA.
Policieslaca$
sardtat d'UrgBnckEl
ServeiP d'Exiinck6 dlncendki Saivament
Subseus
Transpnrisi Comunicacions
Vila Ohpica. SA.

parcials corresponents a diferents fases de
l'operació (protecció, autoprotecció, i
emergbncia interior i exterior abans,
durant els Jocs i després). Es van elaborar
1.242 plans d'operació territorials i 36
plans operatius funcionals.
L'operació de seguretat olímpica va
comenqar de manera esglaonada, i el 1989
ja es van iniciar els serveis de vigilhncia i
contravigilhcia a les construccions
olímpiques i les tasques d'informació,
entre d'altres.
Al gener del 1991 arribaren reforgos del
Cos Nacional de Policia i el Cos de la
Gukdia Civil per donar suport a les
plantilles fixes. Al juny i juliol del mateix
any va ser destinat a Barcelona personal
en practiques dels cossos i les forces de
seguretat de l'Estat, que, juntament amb
la seguretat privada contractada pel
COOB'92, es van desplegar durant les
Competicions'91.

En la fase prbvia dels Jocs, a mesura que
el COOB'92 anava fent-se c h e c de les

instal.lacions (i ai gener del 1992 ja en
tenia el 50 % a la seva disposició),
comenqaven a actuar els serveis de
seguretat privada i s'implantava el control
d'accessos.
Al juny i juliol del 1992 es van acabar
totes les instal-lacionstecnolbgiques de
seguretat electrbnica. Aleshores es va
desplegar la seguretat olímpica terrestre,
marítima i abria, amb el 100 % dels seus
efectius, i es va atendre el seguiment del
recorregut de la torxa olímpica. Els
diferents operadors institucionals
iniciaren la seva tasca sota la direcció dels
CEMAN respectius.
El Cos Nacional de Policia (amb 15.500
efectius) es va encarregar de la protecció
de totes les unitats de competició,
aliotjament, serveis i suport olímpic,
excepte les que eren cobertes pel Cos de la
Gubdia Civil i els Mossos &Esquadra, a
més de la majoria de plans funcionals
(protecció d'autoritats, seguretat en el
transport, delegacions d'alt risc, seguretat
ciutadana, intervenció especial i TEDAX).

1,214

EI Cos & la Gudrdia
Civil va disposar &
5 . m .feetrus i &Is
mitjans t2enics necessaris

ai marítim i
Barcelona
3i7

La protecei6 & la
majoria d'instal.lacions
va recaure a el Cos
Superior & Policia.
S

La G&rd2a UrbaM &
Bareclona &nia w m a
missions prinapals la
vigilhda &I hdnsir, la
seguretat ciutadaM i
I'atacci6 a les víctimes
& delictes.
6

La protecei6 & les
unitcrts & competici6 i
d'allorjament & -Banyoles ena
responsabilitat& la
G W i a Civil

8

Els Mossos d'Esquadm
van w l ~ ~ o r atambé,
r,
en la s ~ m t aolímpica
t
Entre a tnsfuneiorrq
s'encam aven & la
prOteccif & I'INEPC.
9

L'Annada va utilitzar
17 vaixells per a la
rorcecci6 i el control de
espai marítim.

p.

El Cos de la Gukdia Civil (amb 5.000
efectius) es va encarregar de la protecció
de les unitats de competició i allotjament
de la Seu #Urgell, Banyoles, el
Montany&,Sant Sadurní d'Anoia, el Port
Olímpic i el Port Authnom de Barcelona,
i de tots els serveis essencials en el
territori oiímpic (aigua, subministrament
energbtic i comunicacions). Igualment,
dedica importants recursos a la protecció
de l'aeroport, a la intervenció d'armes i a
la vigilhncia de les vies interurbanes. Va
participar també en la cobertura akria i en
la protecció de l'espai marítim i submarí
immediat, costes i fronteres, intervenció
especial, TEDAX i plans funcionals.
Els Mossos d'Esquadra (amb 385 efectius)
van protegir les unitats de competició de
Mollet i de l'INEFC a Barcelona. Van
intervenir també en la prevenció i la
persecució de delictes dins el marc de les
seves competbncies, com ara la revenda
d'entrades i els delictes comercials.
La Gukdia Urbana de Barcelona (amb
2.890 efectius) es va encarregar del trhsit,

la seguretat ciutadana i l'atenció a les
víctimes de delictes. Igualment, va actuar
dins el marc de les seves competbncies en
els casos de delictes comercials, revenda
d'entrades i venda ambulant.
D'altra banda, les policies locals de les
subseus van utilitzar tot el seu personal
(uns 1.700 agents) en els territoris
municipals respectius.
L'Exkrcit de Terra va col.laborar amb el Cos
de la Gukdia Civil en la protecció dels
serveis essencials (amb 3.000soldats), va
oferir recursos humans al COOB'92 (3.000
soldats que van colalaborar com a voluntaris)
i va donar suport logístic a aquest i al Cos
Nacional de Policia. El seu CEMAN 3 va
estar situat a les dependhncies que l'Exkrcit
de Terra té al passeig de Colom.
L'Exbrcit de l'Aire protegí i controla
l'espai aeri i va participar en la cobertura
abria amb 250 soldats.
L'Armada es va encarregar de la
protecció i el control de l'espai marítim, i

d'assegurar prkviament amb dragamines
la seguretat del fons marí de les zones de
competició. Igualment, va participar en la
cobertura abria de l'espai marítim amb
helicbpters embarcats.
D'altra banda, el COOB'92 es va
responsabilitzar de l'autoprotecció de totes
les unitats de competició, &allotjament,de
serveis i de suport, i del control d'accessos,
a més dels recursos tecnolbgics.
Els serveis públics d'emergkncia que es
van incorporar a la sala de seguiment del
CECOR 3, van utilitzar tots els seus
recursos. La Creu Roja, per exemple, es
va reforqar amb equips d'altres indret.; de
Catalunya i Espanya, i la Marina Mercant
va desplaqar vaixells especialitzats en
rescats.

Les funcions de la Divisió de Seguretat
del COOBY92van ser la seguretat interior,
la prevenció d'accidents, l'autoprotecció

del patrimoni i de l'organització i la
incorporació de voluntaris i empreses
privades en les operacions de seguretat.
Aquesta divisi6 es va estructurar en
quatre departaments: Autoprotecció,
Operacions Olímpiques, Recursos
Humans i Seguretat Interna.
El ~ e ~ k a m ed'Autoprotecci6
nt
va
planificar i desenvolupar el sistema
d'autoprotecció a totes les unitats, amb els
subsistemes següents: control de foc,
detecció d'intrusions, manteniment dels
sistemes tecnolbgics,control central, plans
d'emergkncia i evacuació, vialitat dels
entorns, aparcaments, etc. A més, va fer un
seguiment acurat del proc6s de constmcció
de les instal.lacions de nova planta.
El Departament d'operacions
Olímpiques es va encarregar de la
implantació i la gestió dels subsistemes
següents: acreditacions i entrades, control
d'accessos, logistica i plans i manuals
d'operació, en les qüestions relatives a la
seguretat i de manera coordinada amb els
responsables de cada operació.

El COOBY9Zva assumir
I'autoprotecció de totes
les unitats de competitió,
d'allotjamenC de servei i
de suport (i),i tambi el
control d'accessos (4).
2i5

Lu vigilrincia de
I'aeroport va ser missió
de la Guhnlia Civil.

Si0

A més de 15.500 qfectius
ue també van wnhhbuir

7
a a vigildneia del subsdl
de la ciutut (3)-, el Cos

Superior de Polieia va
contr£buira la s retat de
~ a r c e ~ o anxat o~ t s eis
seus mitjans t h i c s (6).

El Departament de Recursos Humans va
elaborar el pla general de recursos
humans per a la seguretat i es va
encanegar de la formació, les
publicacions i les relacions amb les
empreses privades de seguretat.
El Departament de Seguretat Interna va
vetllar per les condicions de seguretat de les
persones, els béns i les instal-lacions,la
informació i les activitats del COOB'92 com
a empresa durant el període 1987-1993.
y

I La seguretat interna del COOB 92
Es van muntar sistemes actius i passius
que minimitzaven el risc que corria el
personal del COOBY92
mentre es trobava
als edificis de l'organització, i es va oferir
una cultura de seguretat que després
s'ampliaria a tot l ' h b i t dels Jocs.
Pel que fa als béns i les instal-lacions,es
van definir uns procediments de control,
protecció i vigiíhncia que en garantissin la
seguretat amb la miixha discreció.

En el terreny de la informació, es va
actuar en dos camps: la protecció física
(mitja-ant armaris de seguretat i caixes
fortes) i la protecció lbgica (amb mesures
de protecció en els sofnvares).
En moltes activitats públiques
organitzades pel COOB, com ara les
concentracions de masses en alguns actes,
el recorregut itinerant de lYEstadi
inflable,
les presentacions de segells i monedes o
les visites i les reunions de membres del
COI, de 1'Associació de Federacions
Internacionals Olímpiques d7Estiu
(ASOIF) o de l7AssociaciÓde Comitbs
Olímpics Nacionals (ACNO), també va
ser necessari un desplegament de
seguretat.

I Control d9accessos
L'accés a les unitats olímpiques va ser un
dels projectes més importants i va
requerir un nombre considerable de
recursos humans i t2cnics.

Per mitja de l'observació en aeroports i
espectacles esportius es va estimar que la
velocitat de pas per un control era de
600 persones per hora. Amb aquesta
hipbtesi i a partir de la xifra aproximada
del total de persones, les dades sobre el
nombre de portes i les hores d'obertura
previstes, es van calcular els recursos
humans que caldrien per a aquesta
operació i es van fer diverses propostes
d'horaris d'accés a les instal.lacions,
combinats de les maneres més adients per
aconseguir l'aprofitament bptim dels
recursos i les m-es
facilitats d'accés
per al públic.
Les tasques es diversificaren sota diverses
responsabilitats emmarcades dins la
Divisió de Seguretat i es van agrupar en
les kees següents: control d'accessos de
persones, control i gestió d'accessos de
materials, disseny de mbduls (distribució
ergonbmica,mobiliari i look), recursos
humans (selecció i formació) i lectores
d'acreditacions (amb registres d'accessos i
llistes negres).

llar

Els recursos humans necessaris van ser
8.624 voluntaris i 145 persones
contractades. El material utilitzat va ser
550 maquines lectores d'acreditacions, 387
arcs detectors de metall, 1.850 detectors
de metali manuals, 16 detectors
d'explosius, 44 equips de raigs X i 2 equips
de raigs X portAtils. A més, hi havia
dotacions mbbils coordinades pel
CEMAN 3, integrades per un total de
1.500 voluntaris, per donar suport als
recursos propis de cada unitat en
moments punta (com ara les finals de les
competicions, per exemple), per cobrir els
circuits i en previsió de possibles
emerghncies.

etat a les unitats i les kees
anistiques
En aquest projecte, l'autoprotecció inclofa
la prevenció de sinistres, els plans
d'emerghncia, la detecció d'intrusions, la
centralització dels dispositius de control i la
seguretat física i operativa en els entorns.
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A totes les i n s ~ l ~ l a c i o n s
- c o m a I'Estadi d9Ho uei
dc ema (I i 3) o a!
Front6 Colom (2)- es
realitzava un stricte
control d'acccssos a totes
les pmones que accedien
a l recinte & competid6.
A h majoria & emona
que van c01.1aBomr en
aquestes tasques eren
volunldh
4

Per evitar wlsevol
inciaénf, ePs veític~es
aacáitats per acadir fins
a les unitats de competiei6
odcserveieren
sistemdricamrnt
csco~líaa

Si6

Totes les i n s t a l . h d o ~

dzpposava de dctectom
de metalls a els controls
d'acclssos & pmoncq i
alguns tambCper als
unitats que no
disposava d'aqucsts
filtims detectom -m
al
Pavell6 L'hkpanya
Industntnal
(S)-,
I'escorwIl dels aquets
sfriapmol)(lP,mt.

La prevenció de sinistres tenia en compte
els dissenys constructius de
compartimentaciói evacuació, els
sistemes de protecció contra incendis i la
senyalització d'emerghcia.
Els plans d'emerghcia preparaven l'interior
de cada unitat amb vista a les actuacions de
reacció davant qualsevol situació accidental
o provocada que posés en perill les
persones, els béns o l'activitat olímpica.

Els sistemes de tancament i
compartimentació, d'una banda, i els
sistemes de circuit tancat de televisió,
y
sensibilització perimetral, etc., de l altra,
eren els elements bhsics de la detecció
d'intrusions.
Igualment, hi havia dispositius de control i
operació centralitzats corresponentsa tots
els sistemes de seguretat, i també mesures
de seguretat físiques i operatives en els
entorns de les unitats (tanques de
circulació, senyalització, vialitat,
aparcaments, etc.).

Els recursos humans per a la
seguretat: autoprotecció
Les primeres aproximacions als recursos
humans necessaris per a l'autoprotecció i
el control de pas -unes 15.000
persones-- realitzades durant l'any 1989
van proporcionar una idea de la magnitud
i la complexitat del procés, i van
aconsellar que aquest projecte estigues en
mans de la Divisió de Seguretat.
Inicialment, els estudis bhsics que es van
fer recomanaven que aquests recursos
fossin aportats pel COOBY92
i que fossin
part integrant de la seva prbpia estructura,
tot i coordinar-se amb altres operadors
institucionals de la seguretat dins d'un
marc de respecte i d'objectius compartits,
pera no de dependbncia.
Es van identificar dos grups generals, el de
direcció i el d'execució. El grup de direcció
es va nodrir de professionals amb
experi2ncia de comandament, coordinació
i control i en alguns casos experts en

serveis d'intel-lighnciai d'informació. El
grup d'execucib --el que es va dotar de
més recursos-havia de dur a terme
tasques de llarga durada (que es van cobrir
amb personal d'empreses de segaretat) i
tasques concentrades en el temps (de les
quals es van fer c h e c voluntaris olimpics).
La dificultat de trobar unes tres-centes
persones que es fessin c h e c de la
direcciói de cinquanta persones més
que havien de dur a terme tasques de
suport-va recomanar recórrer a diverses
fonts: el Ministeri de Defensa i el personal
en la reserva dels cossos i les forces de
seguretat de 1'Estat (van cobrir un 90 %
dels llocs previstos), a més d'empreses de
seguretat privades i altres empreses.
Per tal &assegurarla participació del
sector de les empreses privades de
seguretat en les millors condicions
econbmiqnesi d'operació, es va tenir en
compte que la fragmentació de
IYorganitzaciÓ
en moltes unitats permetia
el repartiment de les tasques entre
diverses empreses, de manera que davant

d'una situació extraordinhria seria de més
fhcil solució.
En l'aspecte econbmic, entre el mars i el
juny del 1991 es van signar els acords
marc amb cada empresa (en els quals les
empreses es comprometien a uns mínims
d'hores i es fixaven els preus) per evitar
que el mercat quedés sense personal
professional suficient, a causa de l'hmplia
demanda d'aquest servei.
Pel que fa als recursos humans de la
seguretat, els voluntaris van representar el
grup m6s nombr6s. La participació dels
voluntaris olímpics en les funcions
d'autoprotecció --en tasques d'auxiliars
de seguretat-va ser el fruit d'una decisió
molt meditada; al capdavall, perb, es va
considerar que en les societats avangades
el ciutadh és el primer element actiu de la
seguretat col-lectiva.
Els primers cirlcuis aproximats indicaven
la necessitat de disposar, de manera
continuada i coincident, de grans recursos
que no podien cobrir ni el mercat de la
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Ei personal del cos de
seguretat responsable &
la protecció d'mur
instal.laciÓ &teminada
4 1 Cos Nacional de
Policia en el cas &
Z'Estadi O l í m p i o
actuava tant a 17intm.or
(1) com a l'exterior (2)
&l recinte

3i 4

La protecció de la
majoria d'unitats
d'allorjamenr, inclosa la
Vila Olím ica (3) i la de
IB instai.&ions
olímpiques & Terrassa,
subseu per a les proves
d'hoquei (4), eren
responsabilitat del Cos
Nacional de Policia

seguretat privada, ni el personal eventual
de les mateixes unitats (l'Estadi Olímpic,
el Palau Sant Jordi, 1'Estadi del FC
Barcelona, etc.) en esdeveniments
normals, ni tan sols els cossos i les forces
de seguretat de lYEstat.
La participació dels voluntaris en les
Competicions'91 va ser molt satisfactbria i
aixb va permetre que s'hi pogués dipositar
la m&ximaconfianqa. De tota manera, es
van detectar algunes situacions que
podien dificultar l'assumpció de les
tasques de seguretat pels voluntaris (com
ara els períodes nocturns i tota l'activitat
de les viles, o les que requerien un nivell
de formació específic). Per cobrir aquests
llocs es van fer gestions per tal que hi
participessin com a voluntaris
3.000 soldats de lYEx&rcit
de Terra.

La formació dels recursos humans i les
publicacions
La formaciói en alguns casos el
reciclatge-anava dirigida als col-lectius
de direcció, empreses privades i

voluntaris. En el cas de la direcció i dels
voluntaris es feia de manera directa, i en
el de les empreses privades, amb la
supervisió del COOBY92 d'acord amb els
contractes signats amb cada empresa.
També es van fer publicacions destinades
a aquests tres col.lectius diferenciats, la
qual cosa va exigir la redacció de tres
manuals. Igualment, es va participar en la
redacció de diverses publicacions dirigides
a d'altres col-lectius olímpics i als cossos i
les forces de seguretat de 1'Estat.
El personal de la Divisió de Seguretat del
COOBY92
va participar també en els
programes de formació que altres operadors
institucionals-Policia Nacional, Cos de la
Guhdia Civil i Gu&rdia Urbana de
Barcelona-van establir de manera general
i especifica.Per a la formació dels
voluntaris, es va organitzar un equip de
monitors del Cos Nacional de Policia, el Cos
de la Guiüdia Civil, els Mossos #Esquadra i
la Guhdia Urbana de Barcelona que
parlaven preferentment el catal&i eren
ve'ins de les poblacions olímpiques.

I La identitat i el disseny

1 i2

L'emblema (I) i la mascota
(2) van ser dos dels
pnncipals elements
identificadors de la imatge
de Barcelona192. La
senyalització i el look (I)
tamb6 hi van contribuir
decisivament.

I Els símbols de Barcelona'92
L'emblema
Fins al 17 d'octubre de 1986, que
Barcelona va ser nominada seu dels Jocs
de la XXVa Olimpíada, la Candidatura
havia utilitzat un emblema (el popular
pali110 d'América Sánchez) que
incorporava cinc el-lipsesentrellagades,
que recordaven les anelles olímpiques.
Aquestes anelles constitueixen l'emblema
olímpic, i el COI --que en té la propietat
intel-lectual- només en concedeix la
utilització als cornit& olímpics nacionals i
a les seus olímpiques oficials.

L'emblema definitiu de Barcelona'92,
doncs, havia &incorporar les cinc anelles
i, a més, havia de simbolitzar
adequadament la imatge dels Jocs i de la
ciutat que els acolliria. El COOB792va
convocar un concurs restringit entre sis
dissenyadors molt vinculats a la ciutat i
estlecialitzats en identitat comorativa i
i&atge global, l'experibncia fiofessional
1
dels auals earantia la aualitat de tots els
proiktes: 6.u~
~ovill;, Carlos Rolando,
-&érica Sánchez, Enric Satué, Josep M.
Trias i Yves Zimmermann.

-

Al comensament del 1988, un jurat format
per catorze experts i la Comissió
Permanent del COOB 92 va escollir el
símbol creat per Josep M. Trias. S7hi
representava una figura humana de forma
dinhmica, en actitud de saltar un obstacle
(constitult per les anelles olímpiques),
amb un tras gestual i simple que redula la
caracterització de la figura al cap (del
color blau del Mediterrani), els brasos
(d'un groc de sol, i oberts, com a símbol
&hospitalitat) i les cames (d'un vermell
viu i vital). L'emblema es completava amb
la llegenda ~¿i3arcelona'92>>,
situada entre
la figura i les anelles i escrita amb
seminegreta de Times New Roman.
7

'

La mascota
La mascota identifica també, com
l'emblema, una edició dels jocs, perb amb
un component afectiu molt més marcat.
Per escollir la de Barcelona792,es va
convocar també un concurs restringit
entre sis dissenyadors: Fernando Amat,
Angel Beaumont, Francesc Capdevila,
Javier Mariscal, Francesc Petit i Pere
Torrent <<Peret>>.
El mateix jurat que havia
&escollir l'emblema olímpic va examinar

les propostes de mascota i, després de
mantenir diversos contactes amb els
dissenyadors seleccionats, que van donar
lloc al desenvolupament dels projectes, el
29 de gener de 1988 va triar la de Javier
Mariscal. Consistia en la imatge d'un gos
humanitzat, amb els braqos oberts, perfilat
amb un trag negre, gruixut i desigual, i
tractat amb una falsa perspectiva que li
donava un aspecte pla. A pesar de tractarse d'un animal antropomorfitzat,la
qualitat del dibuix i el tractament del
color (colors plans, sense degradats ni
textures, amb tendbncia a allunyar-se dels
primaris) el feien molt diferent de la
majoria de mascotes olímpiques anteriors,
totes situades en l'brbita de 17escolade
dibuixos animats de Walt Disney.
Per tal d'afavorir l'acceptació del model
de mascota entre el públic, Josep M. Trias
va col.laborar a suavitzar-ne les formes,
tasca que es va fer amb ordinador. Un cop
aconseguida la imatge definitiva de la
primera mascota oficial, es va procedir a
batejar-la. El nom escollit va ser c<CoBi>>,
que al-ludia a les sigles del COOB'92 i era
fhcil de recordar i de pronunciar en la
majoria de llengües. La combinació
arbitraria de majúscules i minúscules i la
tipografia amb qub es presentava el nom
(un alfabet creat expressament per
Mariscal) contribulen a fer de c<CoBi>>
més
que un simple nom: era prbpiament un
logotip. La forma de la mascota es va anar
modificant, fins que se'n va precisar
l'aspecte definitiu, un cop introduida ja
entre el públic com el segon símbol
olímpic de Barcelona792.

Els lemes
Al costat dels símbols grafics (17emblema i
la mascota), en calia un de conceptual, un
lema capag de transmetre el missatge
especfic de Barcelona792en poques
paraules, directe i comprensible en
qualsevol moment i a qualsevol racó del
planeta.

Al llarg del procés organitzatiu ja s'havien
fet servir dos lemes. El primer, <<Hoestem
fent,, va ser concebut al final del 1988
com un eslbgan que responia a la
necessitat d'informar la gent que, a
desgrat que en aquell moment la feina no
fos aparent, ja s7estava treballant
i molt- en la preparació dels escenaris
dels Jocs de Barcelona. El segon va ser
<<Objectiu
de tots>>,
que de fet havia nascut
ja en l'etapa de la Candidatura, i que es va
tornar a utilitzar per difondre arreu
&Espanya la idea que el projecte

Jeux

1

Afrgit als símbols g r d f ~ sel
,
lema wimics per sempro,,
apressat en qualsevol dels
quatre idiomes ofcials, va
constituir el principal missatge
de Barcclona92.
2

Entre el primer CoBi presentat
piiblicatntnt (a daií i a ia dreia,
despuüat) i el definitiu
(ai costat, amb vestit bian), hi
va haver una evoluci6.
3

Un altre moment decisiu en la
vida de la mascota va ser quan
va adquirir volum
4

L'emblema va ser utilitzat com
a element idcntificadorarreu i
en suports diversissims, com en
Ics tanques que hi havia al
fons & les salca d'entrevistes
(a ia fotograña,ia del Paiau
d'Esporis de Badaiom).
5

La mascota i el lema d m i c s
per semprem van fer la volta al
m6n.
6

El CoBi va adoptar diverses
a c t i d i nombroses
indumentdries per contribuir a
la senyalitzacib olímpica

d'organitzar uns jocs olímpics concernia
tot el país, i no solament una ciutat o una
comunitat autbnoma. <<Objectiu
de tots,
es va tornar a posar en circulació al
desembre del 1989, conjuntament amb
l'exposició itinerant de Barcelona'92, que
va visitar les diverses comunitats
autbnomes espanyoles per informar tots
els ciutadans sobre el projecte oiímpic.
Finalment, al gener del 1991 es va
comenqar a utilitzar el que ja havia de ser
el lema oficial definitiu dels Jocs: amics
per sempre*. A diferhncia dels altres dos,
que eren eslbgans de carhcter conjuntural,
aquest lema sintetitzava, en allb que tenia
de permanent, l'esperit de Barcelona792:
aplegar en un mateix projecte comunitari
gent molt diversa perb amb un sentiment
compartit, que s'identificava amb el valor
de l'amistat. Més enllh encara, el missatge
expressat per aquestes paraules, en els
quatre idiomes oficials (<<Amics
per
sempre>>,
<<Amigos
para siempren, <<Amis
pour la viep, <iFriendsfor life,), afectava
totes les persones de la ciutat, de
Catalunya, &Espanya i d'arreu del món

que tinguessin alguna cosa a veure amb
els Jocs, i els oferia Barcelona92 com un
nexe d'unió destinat a perdurar més enllh
de l'esdeveniment que l'havia fet néixer:
els Jocs de la XXVa Olimpíada.

I Senyalització i look
La senyalització olímpica
El projecte de senyalització olímpica tenia
un doble objectiu: d'una banda,
senyalitzar els trajectes que seguiria la
Familia Olímpica en els seus
desplasaments i, d'altra banda,
complementar i reforqar la senyalització
exterior ja existent per adequar-la als
requisits espedfics de la cita olímpica. Al
seu tom, aquests requisits eren també
dobles: d'una banda, el llenguatge utilitzat
havia de ser universalment i
immediatament comprensible, i és per
aixb que es va privilegiar el llenguatge
visual, de l'altra, aquest llenguatge havia
de ser coherent amb les propostes
culturals i identificativesde la ciutat seu.

I

AR Tir amb arc

AT Atlet~sme

BA Beisbol

BB Basquetbol

FB Futbol

BO Boxa

-

FE Esgrima

HB Handbol

-

HO Hoquei

MP Pentatló modem

JU Judo

-

TE Tennis

SW Natació

SW Natació

SW Natació

SH Tir olímpic

T i Tennis de taula

h

YA Vela

PE P~lota
basca

I

sobre patlns

La senyalització olímpica es va implantar
en 43 unitats de competició i en unes 25
de servei (centres d'acollirnent, de premsa
i de rhdio-televisió, viles, etc.); s'inseria en
el seu entorn immediat i en els trajectes
entre els principals punts &arribada
(l'aeroport i i'estació de Sants) i les quatre
Brees oiímpiques, i també des de Ventrada
de les subseus fins a les respectives unitats
de competició. Per diferenciar-la de les
senyalitzacions existents, se li va donar un
tractament vertical, es van usar colors
específics (dues tonalitats de blau, més el
verd per als senyals d'emergcncia i el
vermell per als pictogrames de prohibició)
i es van construir suports que només pel
material, i'estructura i les dimensions ja la
identificaven a simple vista.

els acompanyaven eren els noms propis de
les unitats i els topbnims de la seu, de les
kees oiímpiques i de les subseus.

L'element més característic de la
senyalització olfmpica de Barcelona'92
van ser, perb, els pictogrames. En ells es
va basar la comprensió universal dels
missatges i la identificació d'un estil grhfic
estes a tots els b b i t s de l'organització; els
únics elements de carhcter lingiiístic que

Els pictogrames

En els topbnims (Vic, Terrassa i Valcncia,
per6 Zaragoza) i en els noms de les
unitats esportives (identificades pel
pictograma de l'esport i el nom de la
instal.laci6 tractat com un topbnim: Estadi
Olimpic, Palau Sant Jordi i Piscines
Bernat Picornell, perd Estadio La
Romareda) es va utilitzar exclusivament
la llengua que els és prbpia. Com que la
comprensió dels missatges es confiava
sobretot al llenguatge icbnic, només en
casos comptats s'acompanyaven els
pictogrames d'una llegenda en els quatre
idiomes oficials.

L'ús dels pictogrames es va estendre,
sobretot, a partir dels Jocs de Munic 72.
El mhxim responsable del disseny visual
d'aquella cita olímpica va ser el gran
dissenyador Ot1 Aicher, sota la direcció
7

Doble pagina anterior:

Adaptacions de la mascota
per representar cada un dels
esports de Bareelona'92.
1,2,315

La senyalització olímpica es
distingia immediatament de
la ja existent a Barcelona i a
les subseus pels seus suports,
tant en els gmns pannells
exreriom com en els peti&
&ols interiors: Es va
escollir una base de suport
de teixitplmrificapt;en la
senyalirzaci6 exterior, eren
prismes de base triangular i
de dimensions variables, o
bé eiemenh plans.

4

En elspldnols usats en la
senyalització, a causa de la
quantitat d'infonnació que
contenien, es va utilitzar una
gamma de colors més
dm lia que én els altres
in&catiors.

del qual es van crear un seguit de
pictogrames d'esports i de serveis a partir
d'una fórmula geomktrica. Aquests
pictogrames es van estendre fins al punt
d'esdevenir practicament universals. En
els Jocs de Mont-real es van usar sense
cap canvi, i a Los Angeles i a Seu1s'hi van
introduir lleugeres modificacions. A
Barcelona, partint encara de la base de
Munic, la ruptura formal va ser molt més
agosarada, ja que es va prescindir de la
fórmula geomktrica per adoptar el traq
característic de l'emblema creat per Josep
M. Trias i conservar-ne la simplificació
representativa del cos humh en tres parts
(cap, brasos, cames).
En els pictogrames d'esports, la referkncia
fonamental és el cos hum&en les posicions
més característiquesque adopta en la
prdctica de cada esport. El terreny de joc,
perb, també hi apareix quan es fa necessari
per a la comprensió dei signe, és a dir en
els casos de la natació, el waterpolo i els
esports nautics, en qu&s'utilitza de diverses
formes la línia de l'aigua. En els altres

esports, el cos humh hi apareix articulat
amb els instruments característics de
l'esport (xarxa, raqueta, floret, pilota,
escopeta, etc.). Els pictogrames d'esports
de Barcelona'92 eren trenta-dos: un per a
cadascun dels vint-i-cinc esports oficials i
els tres de demostració, més quatre per a
les modalitats esportives (la natació
sincronitzada, els salts i el waterpolo
4 e r e n c i a t s així de la natació
prbpiament dita, és a dir les curses, a les
quals corresponia el pictograma genbric de
n a t a c i 6 i I'eslUom del piragüisme, que es
distingia del piragüisme en aigiies
tranquil-les).
La funció dels pictogrames de serveis 6s
orientar i conduir el públic per l'entorn i
l'interior de les unitats olímpiques, fossin
de competició, d'entrenament o de servei.
A Barcelona se'n van fer 82 de dissenyats
expressament, amb el mateix estil grafic
dels pictogrames d'esports. A més, se'n
van crear cinc que incorporaven símbols
ja existents de serveis públics i mitjans de
transport.

1 4

Pictogrames dels esports de
Barcelona'92
(carnlarivamentde dreta a
es uem): tir amb arc,
atfetismq beisbol,
basquetbol, bcidminton,
boxa, imgiiisme (general i
modaitat dyaigiies
mnquil.les) i ciclisme (1);
hípica, futbol, es ma,
imnhtica, h A o l ,
Boquei,
i pentatld
m o h (2); rem, tir olímpic,
nataci6 Cgeneml i modalitat
de curses), tennis, tennis,
taula, voleibol, halter0 Iua i
lluita (3); vela, pilota arca,
ho ei sobre patins,
tae%ondo, nataci6
sincronitzada (modalitat de
natacib), salts (modalitat de
n~taci6)~
waterpolo
(modalitat de nataci6) i
esldlom (modalitat de
pimgiiisme).

t

5

Els pictogmmes &ls serveis
(comlativament & dreta a
es uerM):accésapeu,
dr%itres,arcensor,
avituallament; bar-brgudes;
bar-enhcpans, bugaderia,
bústia
6

Cafeteria, canvi de monedq
centre d~aweditacions,
diaris
i revistes, datres, en&-&,
equipatges, escala.

El look
El projecte de look feia referhncia a la
caracterització dels h b i t s olímpics per
donar una imatge singular i identificativa
de tots els espais relacionats amb els Jocs.
Per tant, incloia eis punts &arribada, els
llocs destacats de la xarxa de
comunicacions i de transport, els Bmbits
urbans de Barcelona i les subseus, les
mateixes unitats esportives, d'ailotjament
i de suport, i el seu entorn immediat.
El disseny del projecte reflectia la imatge
de la ciutat de Barcelona i les tradicions
culturals del país, pera sense concessions
al folldore localista, sempre amb la
intenció de sintetitzar elements
emblemhtics per convertir-10s en símbols.
Per aconseguir-ho,es va utilitzar la imatge
corporativa dels Jocs (les anelles
olímpiques i l'emblema del COI -Citizu,
altius, fortius-, l'emblema i el logotip de
Barcelona792,els pictogrames d'esports i
la mascota CoBi) i dos recursos grafics
creats expressament: el mosaic
d'inspiració modernista (el <<trencadís>>)
i

un tret caracteritzador consistent en una
línia de traq irregular que separava dues
Tots
masses de color (un <<trencat>>).
aquests elements es van tractar a partir
&un codi restringit de colors que
ampliava la gamma de l'emblema oficial
amb dos blaus més, que apareixien sovint
com a color únic sobre el blanc.
Els elements que integraven el look eren
un seguit de peces decoratives que, griicies
a la seva repetici6 sistemiitica, guarnien
cadascun dels espais olimpics i alhora
n'identificaven el conjunt: banderoles,
domassos i bandes decoratives diverses.
S'hi afegien, a més, altres peces de
car2cter mes singular, com els cimerols
que identificaven les entrades de les
instal-lacionso els arcs de benvinguda.
Al costat dels elements purament
decoratius, perb, el look tenia en compte
tambC la incorporació d'altres de
funcionals, com els quioscos, els punts de
trobada o els envelats per fer ombra. En
tots dos casos, com que es tractava
d'elements que havien de servir durant un

7

Escala mccdniea, espages,
fanndcia, informa 6,
lavabos dones, lavabos
homes, lavabos, massates.

10

TeIYon, ven& & bitllets;
vestidors, vil0 d'hrbitres i
jutges, vila dels miíjans de
.comunicaci6, vila olímpica,
a~imals
no, no feu
f0togmfi.s.
11

Aeroport, autobtis,
funicular, heliport, ort,
tari, ordinadors, safa
Munlc'72

Los Angeles'84

Seu1'88

Barcelona'92

Els pictogrames d'esports en les b r e s edicions oiímpiqoes
Els pictopmes de Munic, creats sota la &remi6 d'Otl Aichcr, es basaven en una estructumgeomitrica de kflgura
humana,formaahper cinc elements combinnbles & diverses manerea. el cap, el cos, eis bragos, la cintura marcada
per un apai en blanc i les cames. A Los Angelg I'equip de Keith Bright and Associates va estabiir una nova
amrtrcuIaci6
& les cames amb el cos. ELF 30pictopmes d'espom i els 78 de serveip &Is Jon de Seül van modificar,
rumb&+1'artrrtrculaci6
de demes i bmqos i en van representar només e l M 1 . A Barceloruc, es va trencar la forma
~ m c ' r r c iaes va suprimir la representac& &l tronc de I'aportista, per unificar els pictogmmes amb l0 imatge de
'emblema ofciaL

1i3

El look exterior dp les
instal.lacions es basava en el
atrencadís~(que recordava
els mosaics modernistes),
present en les tunques (I) i
en les banderoles (3) com a
element identificadordels
espais olímpics.
2

Al costat de la porta d'accés
a les instal.laeions, hi havia
sem re un element
emb;emdtic de dimensions
considerables: el eimero4
format per un prisma de
base triangular i un floc de
cintes a la part superior.
4

Les anelles olímpiques,
emblema del COI, es van
utilitzar també com un
element de look

5

La indicació de les portes, en
cadascuna de lesfapanes de
les instal-lacions,es
disposava també en uns
prismes de base triangular.
6

Les tanques dYonrltaci6,
necessdries en algunes
instablacions,estaven
decorades amb una
uplicaci6 del pictograma de
l'espon que s'hi duia a
tenne.

7

En diverses zones de serveis i
a l'exterior d'alguns recintes
olímpics, es van instal.lar
uns envelats erfer ombra,
amb una apl!cació del
trencadís multiwlor en els
prismes tn'angulars de
suport. Aquest envelats
recordaven les veles de les
parades en els mercats
itinerants i contribuien a
donar ambient de festa
major, reforptpels alires
elements de look
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1
A l'interior de les
instal-lacionsde competició,
l'aplicació de l'emblema, el
logotip (Barcelona'92)i la
m-ta
es va fer introduint
els elements de més impacte
visual, tant per als
es ecradors i0 situ com per
a i qui seguien les proves a
través de la televisió.

4

Les bandes verticab que es
van utilitzarper a la
caracterització de lesfaganes
de les instal.lacions van
servir també en algun cas,
com al Palau Sant Jordi, per
decorar-ne I'interior.
5

I

En algunes instal.lacions,
com al Palau d'Es orts de
Granollers, lYembl$nade
BarcelonaJ92es va aplicar
fins i tot a la superfície de la
pista

Doble Fasina següent
1.2.314

La col~leca6dk cartells
olímpics ofcials mmpmtia
gCa&obres: una de Josep
Trios (I), una de Javzer
M&cal(2), una d'Enric
Sahté (3) i una d'Anfoni.
Tdpies (4).
5.6.7.8

La col~leccióde cartells

incloia vuitpintors
espanyols i estrangers. En el
moment de fer-10s I'endrreq
se'ls va demanar només que
respectessin el fonnat de
50 X 70 cnr,perd tenin
llibertat absoluta pel ue fa
al moriu de I'obra. A $hora
d'imprimir-10%es va mear
un marge d'un color di emtt
era mdascun, on hi i!avia
$emblema i la Negenda
oflaal dels bes en els quatre
idiomes.
uamepnmers
eren obra dj~suardo~ m y o
(5) Antoni Clavé (6),
E&&
ChilHda (7) i JeanMickl Folon (8).

EL

període molt curt (entre un i tres mesos),
el material que es va fer servir de forma
majoritbia va ser la lona plastificada,
suportadaper estructures metiildiques
modulars. Sobre aquesta lona, les
aplicacions griifiques s'hi van fer amb
serigrafia o amb vinils.
Finalment, l'aplicació de la imatge es va
incorporar en el mateix material esportiu
.dels Jocs, els vehicles de l'organització i el
mobiliari específic, com els terminals del
sistema DOCUMENT o els pupitres de
premsa.

I Altres projectes
Els cartells
D'enqii dels primers jocs de l'era moderna
(Atenes 1896),els cartells han tingut un
paper molt rellevant en la difusió de
l'olimpisme. A més, han servit --cada
quatre anys- per singularitzar tant la
ciutat organitzadora com una

determinada estbtica vinculada a la imatge
global d'aquella edició dels jocs. Tenint en
compte aquest fet histbric, el COOB'92 va
desenvolupar un projecte molt ambiciós,
que comprenia 58 cartells diferents
agrupats en quatre col-leccions: els cartells
oiímpics oficials, els cartells de pintors, els
cartells de dissenyadors i els cartells
fotogrfics d'esports.
Dels quatre cartells oficials (obra de Josep
M. Trias, Javier Mariscal, Enric Satué i
Antoni T3pies) i dels vuit de pintors (obra
d'Eduardo Arroyo, Antoni Clavé,
Eduardo Chillida, Jean-Michel Folon,
Josep Guinovart, Robert Llimós,
Guillermo Pérez Vilialta i Antonio
Saura), se'n va fer, a m6s del tiratge
normal, un tiratge curt en serigrafies i
litografies signades pels autors, que el
COOB'92 va fer servir com a regal de
prestigi per a les personalitats que van
visitar Barcelona.
Per a la col~leccióde cartells de
dissenyadors es va comptar amb la

9.10.11 i 12

Els altres quatre cartells &
pintors ereñ obra de Josep
Guinovart (9), Robert
Llim6s (IO), Guillenno
P k Villalta (11)i
Antonio Saura (12).
13

En l'encdnue que es va fer
als18 dissenyadors que van
realitzar un cartell, a l i a
ectcssin el onnat
gX?%aniyL
incloguessin I emblema i la
llegenda ofieial &Is Jocs en
els quatre idiomes oficials,
com els & Jos
pla-~arbona,%imdGiralt
Miracle, Pere Torrent
*Pemb>i AmMm Sdnchez
14

van obtenir dels amins més
presti iosos del m6n, i es
van &anar o la NASA
imatges de la T m a
Migjan ntprocuiimenrs
i n f o d t i m , a van integrar
t o m ducs imatges i s'hi van
introduir les ombres i els
retocs necessaris per obtenir
el m W m realisme.

col~laboracióde les entitats i les
institucions més prestigioses del disseny
espanyol, que van seleccionar divuit
artistes representatius de les diverses
tendbncies practicades a Barcelona, a
Catalunya i a Espanya.
Finalment, per a la col-leccióde cartells
f o t ~ g r ~dels
c s vint-i-cinc esports oiímpics
i els tres de demostració es va contractar
un estudi de disseny, que va proposar
d'integrar fotografies d'arxiu dels esports
amb imatges del planeta Terra, per insistir
en la universalitat de l'esdeveniment: la
Terra hi apareixia com l'únic terreny de
joc, i i'esfors de l'esportista hi assolia tot
el protagonisme.
La producció del tiratge total de les .
quatre col.leccions (2.940.000 unitats) va
comptar amb el patrocini de Telefónica.
A més, aquesta companyia va patrocinar
també l'edició de tres llibrets, que inclolen
la reproducció dels cartells i les notes
biogrhfiques sobre els autors: un per a la
col~leccióde cartells oficials i la de

dissenyadors, un altre per a la col.lecciÓ
de pintors i, finalment, un altre per a la
col-lecció de cartells d'esports. A més, es
va editar un ilibre de luxe que recollia
totes quatre col.leccions i inclola una breu
histbria del cartellisme oiímpic, que el
COOB'X va utilitzar com a regal per a les
personalitats.
La distribució dels cartells es va fer des
del COOB'X i de forma gratuita. Amb
aquesta finalitat, es van realitzar uns
embalatges especials de tres menes:
plhstic (per distribuir un sol cartell), tub
de cartó (per distribuir col-leccions
completes) i caixes (per fer trameses de
grans quantitats). En tots tres tipus
d'embdatge hi figurava l'emblema de
Barcelona'% i el logotip de Telefónica.

Al marge de les col.leccions oficials, es van
realitzar altres cartells per subvenir a
necessitats conjunturals. Així, els trentatres cartells que van acompanyar el pas de
l'exposició itinerant *Barcelona'%,
objectiu de tots, per les subseus

olímpiques i totes les comunitats
autbnomes espanyoles, dissenyats per
Javier Mariscal, o els tres cartells que es
van editar amb motiu de l'acte oficial que
va tenir lloc a Lausana un any abans dels
Jocs i els cartells de banderes i d'uniformes
que es van editar amb vista als Jocs, obra
de I'equip de disseny del COOB'92.

Els segeiis
El projecte filat& del COOB'92 va
constar de vuit emissions preolímpiques i
tres emissions olímpiques. Cada emissió
preolímpica constava de tres o quatre
segells, que reprodden els esports del
programa oficial; la primera emissió
inclofa, a més, un segell amb l'emblema
olímpic. Les emissions olímpiques, en
canvi, van ser de tematica vinculada a
l'esdeveniment olímpic perb no a cap
esport en concret.
Els segells de les emissions preolímpiques
tenien un valor postal de 18,20 i 45
pessetes, i un preu de 5 pessetes més que

7

ingressava el COOB 92; de cada segell la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en
va fer 2.000.000 d'unitats. Els segells de
les emissions olímpiques tenien tots un
valor postal de 17 pessetes-amb
l'excepció dels de la primera emissió, el
valor dels quals era de 27 pessetes- i,
com en les emissions preolímpiques, el
preu dels segells s'incrementava en 5
pessetes a benefici del COOBY92;
de
cadascun d'aquests segells se'n van fer
3.900.000 unitats.

La torxa
A l'agost del 1989, el COOB'92 va
encarregar al prestigiós dissenyador
industrial barceloní André Ricard (autor
de la <<Caixa
Magica, que contenia el
Dossier de Candidatura presentat al COI
el mar9 de 1986), l'elaboració dels tres
objectes indispensables per al transport de
la flama olímpica des de Grecia fins al
pebeter de I'Estadi Olímpic. Aquests tres
objectes eren la torxa, la llantia de
seguretat i el pebeter de repbs o d'etapa.

Emissions preolímpiqws

Emissions füat&iiquesdeis Jocs

I

Autor

Motius

1

Josep M. Trias i Peret

Emblema, atletisme, Mdminton, basquetbol

OlimpiesdeBarceio~
3.10.88

2

Rafael Bartoloni

Handbol, boxa, ciclisme, equitaci6

3

Robert Uimb

Esgrima. futbol, gimnastica

4

Ananz Bravo

Halterofília, hoquei. judo

5

Gerard Sala

Uuita nataci6, beisbol

6

Penco Pastor

Pentatl6 modem, piragtiisme,rem

7.3.91

7

Joan-Pere Viladecans

Tennis, tennis de taula, tir olimplc

3.10.91

8

Xano Anenter

iir amb arc, vela, vole~bol

7.3.89
3 10.89
7.3.90
3.10.90

7.3.92

Emissions olímoiaues

I

Autor

Motius

1

Pilar Viliuendas i Joser,Ramon G6mez

Anella OiímDica

16.7.92

2

Thomas, Puig. Mariscal

Victbria, Torxa olímpica, Cob1

25.7.92

3

Javier Mariscal

Lwoti~
d'Olimohiiex. Cobi fiiatblic

29.7.92

Data

1,2i3

Tres dels segells
comspon&ts a les emissions
olímpiques: un de Pilar
Villuendasi Josep Ramon
G6mez (I), un de Norbert0
Thomas (2) i un de Javier
Mmr'scal(3).
4

A més dels segells, ca&
emissi6 wnstava, hmbé,
d'unes carpetes. Cada
carpeta wntenia sobm i
postals amb els segells
enganxats i marcats amb el
mata-segells pro i d'aquella
emksi6 roves $artista
amb elgrmat real dels
segells i ldnrines de format
més gran que reproduiien els
ncs o quatre quadres de
I'emissi6. La portada de la
carpeta era un original de
I'artJsta que havia realitzat
els segells; la contraportada
resentava una biograrfig &
'autor i uns esbossos dels
segells amb textos
pxplicatius, i /'interior
presentava foto&es
i
d@nicions dels esports
corresponents als segelis, i
un exemplar enganxat de
cadascun d'eZls amb el
mata-s ells que duia la
data de~femissi6.

4

La torxa de Barcelona792era
volgudament diferent de totes les
utilitzades en les edicions anteriors dels
jocs, d'enqh que es va establir aquest ritual
a Berlín'36. Elaborada sense manierisme i
amb carhcter llati, es tractava &un objecte
bell, i d'un estil sobri, inconfusiblement
contemporani i que volia reflectir el millor
disseny barceloni, per primer cop
s'abandonava la característica forma
simbtrica basada en un cos de revolució
(la torxa de Barcelona'92 tenia un davant
pla, on figurava l'emblema i la llegenda
<<Jocs
de la XXVa Olimpíada>>,
i un
darrere arrodonit), perb el resultat era del
tot respectuós amb la simbologia que
correspon a la torxa dins el Moviment
Olímpic. A més, el disseny d'André
Ricard complia tots els requisits thcnics
exigits: la torxa pesava poc, per no cansar
els portadors, no comportava cap risc i era
molt fhcil d'encendre.
En previsió que la torxa es pogués apagar
per accident durant un relleu, calia
conservar una flama original encesa pels

raigs del sol a Olímpia. Amb aquest fi,
André Ricard va dissenyar una Ugntia de
seguretat, basant-se en les llhnties
tradicionals que utilitzaven els miners.
A més, per a la conservació nocturna de la
flama al final de cada etapa, va dissenyar
un pebeter de repbs, consistent en un
pedestal de granit i un capqal que
reprodula la copa de la torxa a una escala
molt més gran.
El pebeter de l'Estadi Olímpic on havia de
cremar la flama durant el transcurs dels
Jocs va ser dissenyat per l'empresa
barcelonina Associated Designers SA. La
seva forma-segons els autors- estava
inspirada en el timó de les barques
mediterrhneas. Situat fora de l'Estadi,
sobre l'antiga porta de Marató, era
perfectament visible des de qualsevol punt
de les grades i no restava espai destinat als
espectadors. La flama va ser també
acuradament dissenyada; tenia tres metres
d'altura, una potbncia constant i l'aspecte
tradicional: color entre ataronjat i
vermellós, certa densitat i absbncia de fum.

113

La torxa de Barcelona'92
(I) va ser obm del
dissenyaahr Andd R i c a 4
igual que la lldntia de
seguretat (3), que va
conservar durant tot el
recorregut una flama
<originaC encesa a
Olimpia El disseny es va
inspimr en les Ildnties
tradicionals dels miners.
2

EI ebeter & 17Estadi
0&nPic va ser obm de
I'equzp Associated
Desi em, que va dissenyar
ramgla
el color i les
dimensions de la flama
4

En el disseny de les medalles
de BareclonaY92,I'escultor
Xavier Corberó va
conjuminar la tradició amb
notables innovacions, com
la s u p e g ~ i c i óashn2mmca
del me 116 i el sistema
d'enganxar de la cinta.
5i6

Anvers i revers de les
medalles commemomtives
que el COOB'92 va lliurar a
totr els components de
I'Equip'92.

Medalles deis esports oficiais dels
Jocs Olimpics de Bnreelona

Les medaiies
La Carta O h p i c a , en l'edició del 1987,
especifica que els tres primers classificats
en cadascuna de les proves dels esports
olímpics han de rebre una medalla que
porti inscrit el nom de l'esport
corresponent. La del primer classificat ha
de ser de plata daurada; la del segon, de
plata, i la del tercer, de bronze. A més, la
Carta Oiímpica estableix que totes les
medalles han de tenir un mínim de 60 mm
de d i h e t r e i 3 mm de gruix, i que la llei
de la plata de les medalles corresponents
als dos primers llocs ha de ser, almenys,
de 925/1000, afegint-hi, per a la
medalla del primer classificat, un mínim
de 6 g d'or fi.
Partint &aquestes condicions i de la
tradició-ininterrompuda des
d'Amsterdam'24-- d'incloure a l'anvers
de les medalles una imatge de la deessa de
la Victhria, el COOBY92va encarregar el
disseny de les medalles de Barcelona792a
l'escultor Xavier Corberó. La medalla

dissenyada per Corberó era una
circumfer6ncia de 70 rnm de dihmetre, a la
qual anava lligada la cinta amb els colors
olímpics; el revers presentava una aresta
horitzontal que el dividia en dues parts, en
una de les quals (la superior) hi havia
l'emblema de Barcelona'92. L'anvers
presentava un medalló de 56 mm de
dihmetre, superposat i despla~at
lleugerament dins la medaila, en el qual
figurava la imatge de la deessa de la
Victbria, amb un dibuix d'estil
modernista, i la llegenda <(XXV
Olimpíada Barcelona 1992~.
Totes les
medalles van ser fabricades per la FBbrica
Nacional de Moneda y Timbre, que en va
assumir el cost.
Xavier Corberó va dissenyar també les
medalles per als primers classificats en els
esports de demostració, que d'acord amb
la Carta Olímpica havien de ser diferents
de les olímpiques i de les dues medalles
commemoratives per ser repartides a tota
la Família Olímpica i a tots els
components de l'Equip'92.

I Medalla

Material

Dihetre

Or

Base de plataamb bany d'or

70 mm

Plata

Plata

70 mm

289 q

Plata

Bronze

Coure

70 mm

228 9

Coure envernissat

Medall6 d'or

Medellesdeis esports de demostmeió
dels Jocs Ohpics de Barceluna

Medaiies commemoratives

Pes mitja
231 q

Acabament supemcial
Daurat

13.5 g

I Medalla

Materiaf

Dihetm

Or

Plata amb bany d'or

70 mm

246 g

Daurai

Plata

Plata

70 mm

242 g

Plata

Bronze

Coure

70 mm

219a

Coure envernissat

Pes mity

Acabament supeffwial

I Medalla

Materiaf

Dihetre

Família Ollmoica

Coure

70 mm

254 a

Coure envernissat

Equipr92

Coure

70 mm

232.18 g

Coure envernissat

Pes mity

Acabament superficial

1

Els difeena wl.lectius que
pam-ipnren en els Jorn van
portarun uniforme propi
que es diferenciaven entre
ells per uns codis de colors
que s'adeia amb la tradicid
olímpicn. Així (i sempre de
dreta a esquerra), unifome
dels directors, dels directius
dYorganitzaci6general, dels
directius de RT0'92 i dek
arbitres i jutges.
2

Uniformedeis assistents,.,
dels t8mics dorganitzano
generni, dels t b i c s
d'organització esportiva i
dels t8cnics de sanitat.
3

Uniforme dels thria de
RT0'92, dels auriliars
d'organitzacib general, dels
auxiliarn d'o anitzm'6
esportiva i d% auxiliars de
sanitat.
4

Unifonnedels auxiliars de
RT0'92, de lliurament de
medalles, de la guia
d'esportistes i emonalitats i
del
banderes
(els tres darrers corresponen
a les cetimhnies de
proclamaci6 de vencedors).

d%

Els uniformes
Forma ja part de la tradició olímpica que,
durant la celebració dels jocs, el personal
que treballa en l'organització vesteixi un
uniforme, diferent segons la tasca que duu
a terme, que permet d'identificar-10 a
simple vista. A Barcelona792,les persones
que haurien de dur uniforme eren quasi
50.000: tots els membres del COOB'92, de
RT0'92 i de l'Equip'92, més els jutges i
Arbitres de les competicions. Tenint en
compte les condicions climatoldgiques de
l'estiu mediterrani. es van escollir fibres
naturals com el cotó i la llana fresca, uns
colors lluminosos i chlids i un disseny que
conjugués l'eleghncia i la funcionalitat.

Directius d'organització general.
Dones: El mateix uniforme que les
directores. Homes: Americana i sabates
blau marí, pantaló i camisa beix, corbata
de ratlles blau marí i grogues, pantalons
beix.
Directius de R T O ' 9 2 .
Dones: jaqueta i faldilla teula, brusa beix.
Homes: Americana teula, pantaló i camisa
beix, corbata de ratlles teula i grogues.
Arbitres i jutges.
Dones: Jaqueta i faldiila vermelles, brusa
beix. Homes: Americana vermella,
pantalons 500 ratlles vermells, corbata de
ratlles vermelles i grogues.

Per distingir els Ambits d'actuació de les
persones uniformades, es va establir un
codi de colors que s'adigués amb la
tradició olímpica. Finalment, van ser set
colors per a set grans col-lectius: el blau
marí per als directius de l'organització
general, el vermell per a jutges i Arbitres,
el mostassa per als assistents, el verd per
al personal de l'organització esportiva, el
blau royal per als thcnics i auxiliars de
l'organització, el blau cel per al col-lectiu
de sanitat i el teula per al de RT0'92.

Assistenrs.
Dones: jaqueta i faldilla mostassa, brusa
beix. Homes: americana mostassa,
pantalons 500 ratlles mostassa, camisa
beix i corbata de ratlles mostassa i
grogues.

En total, el projecte d'unifomes olímpics
va comportar la confecció de 600.000 peces
de vestir. Les novetats més destacables que
es van introduir en el disseny van ser els
estampats exclusius en les bruses d'alguns
col.lectius de dones i, en els uniformes dels
auxiliars, la incorporació de les bermudes,
la deformació de l'emblema dels Jocs en la
samarreta i la substitució de la clhssica
jaqueta de xandall per una parca.

T&cnicsd'organització esportiva.
Dones: jaqueta i faldilla verdes, brusa
estampada verda. Homes: americana
verda, pantalons 500 ratlles verds i polo
blanc.

Els responsables del disseny dels
uniformes olímpics van ser 1'Instituto
Español de la Moda, EI Corte Inglés,
Induyco i l'equip de dissenyadors del
COOB'92. El projecte va ser
patrocinat per El Corte Inglb, soci
col-laborador en moda esportiva, que va
subministrar totes les peces de vestir, amb
l'excepció del cdgat, proporcionat per
l'empresa Asics.

Descripció dels uniformes
Directors.
Dones: jaqueta, faldilla, moneder i sabates
blau marí, amb mitges a joc. Brusa beix.
Homes: trajo i sabates blau marí, camisa
blanca, cinturó de pell i roba blau marí i
marró, amb corbata de ratlles blaves i
grogues.

T2cnic.s d'organització general.
Dones: jaqueta i faldiila blau royal, brusa
estampada blau royal. Homes: americana
blau royal, pantalons 500 ratlles blau royal
i polo blanc.

Tdcnics de sanitat.
Dones: jaqueta i faldilla blau cel, brusa
estampada blau cel. Homes: americana
blau cel, pantalons 500 ratlles blau cel i
polo blanc.
T2cnics de R T 0 ' 9 2 .
Dones: jaqueta i faldilla teula, brusa
estampada teula. Homes: americana teula,
pantalons 500 ratlles teula i polo blanc.
Auxiliars d'organització general,
d'organització esportiva, de sanitat i de
RT 0 ' 9 2 ) .
Tant les dones com els homes de tots
quatre col-lectius duien el mateix
uniforme: parca, samarreta amb
l'emblema ampliat i deformat, pantald de
xandall i bermudes, mitjons esportius,
calgat esportiu i gorra. Només els
diferenciaven els colors: blau royal per als
auxiliars d'organitzacici general, verd per
als auxiliars d'organització esportiva , blau
cel per als auxiliars de sanitat, i teula per
als auxiliars de RT0'92 .
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con La Rioja
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Cartells editats amb motiu
de la campanya
uBarcelona92, objectiu de
tots: elprojecte olímpic a la
teva ciutaa,. L'eix dc la
campanya era una crpos5ciÓ
itinerant que s'exhibia dins
el marc d'una rZplica
inflable de 19Estadi
OlímpicVa r e c ó m totes les
capitals dc les commiraa
autdnomes 1 les subseus dels
Joca durant el 1990 i va ser
visitada per 475.000
persones
4

L'arposicid ennanent dc
I~ESW ~ ~ L g i q
anomenada u amlona
OIímpieau>,va ser
inaugurada al mar$ del
1991, coincidint amb h
celebmcie deis 500 dies
abans dels Jocs.

ILa promoció dels Jocs
El COOB'92 va considerar que era
necessari divulgar diversos aspectes
particulars de l'organització dels Jocs de
la XXVa Olimpíada i oferir un suport
específic a diversos actes relacionats amb
els Jocs i amb la identitat específica de
BarcelonaY92,com ara les exposicions
informatives, les visites a les instal,lacions,
la skie de dibuixos animats
protagonitzada pel Cobi o les campanyes
de promoció.

I L'exposició itinerant
La campanya <<BarcelonaY92,
objectiu de
tots: el projecte olímpic a la teva ciutat,,
basada en una exposició itinerant
instal-ladaa l'interior d'una rtplica
inflable de 1'Estadi Olímpic, va recórrer
totes les capitals de les comunitats
autbnomes durant l'any 1990, de la
mateixa manera que durant l'etapa de
Candidatura ho havia fet el Bus Olímpic.
Els objectius d'aquesta campanya eren
diversos. D'una banda, es pretenia
informar tots els ciutadans dels avengos
de l'organització i fomentar la prhctica
esportiva. D'altra banda, es volia afavorir
l'interbs i la integració dels ciutadans de
tot Espanya en el projecte dels Jocs, i
transmetre l'agra'iment de Barcelona'92 a
tots els espanyols pel seu suport en l'etapa
de Candidatura.
L'Estadi Olímpic inflable, amb una
superfície total de 425 m2, era una
estructura de poliamida que es podia
i d a r en deu minuts. L'altura m b a
coincidia amb la de la torre de 1'Estadi
(10,5 m), i el pes total de l'estructura era
de 800 kg.
En l'exposició hi havia elements
informatius i d'exhibició. S'hi van
projectar pel-lícules, Audio-visuals i
vídeos, i els visitants podien accedir a
bases de dades olímpiques i dels projectes
de BarcelonaY92.A més, hi havia taulers
amb fotografies i vitrines destinades a
exhibir diferents caracteritzacions
volurnbtriques del Cobi i tots els
productes llicenciats de BarcelonaY92.
Aquesta exposició va ser presentada a
Barcelona, Madrid, Sevilla, Mkrida,
Toledo, Valbncia, Múrcia, Saragossa,
Palma de Mallorca, Logronyo, Pamplona,
Sant Sebasti&,Vitbria, Santander, Oviedo,
Valladolid, Santiago de Compostel.la, Las
Palmas de Gran Canhria i Tenerife. En el

programa de l'estada que feia l'exposició
en cada ciutat s'incloYen, des de quinze
dies abans de la inauguració, unes quantes
actuacions prtvies, com ara una campanya
publicithia en els mitjans de comunicació,
i la instal.laci6 d'un Cobi de vuit metres
d'algada, tres dies abans, en el lloc on
s'havia d'instalelar l'exposició.
Durant la setmana que durava l'estada de
l'exposició en cada ciutat es feien
conferkncies de premsa i s'organitzaven
jornades especials dedicades al món de
l'esport, empresarial i artístic, i a les
escoles.
El dia de la inauguració, i aprofitant la
presbncia de les primeres autoritats de la
ciutat i de la comunitat autbnoma, es feia
un homenatge als esportistes olímpics de
la comunitat corresponent; d'aquesta
manera, es va poder obtenir un inventari
complet dels esportistes olímpics
espanyols.
A totes les ciutats, els voluntaris
olímpics locals van participar a l'exposició
en tasques d'informació i d'atenció al
públic. Igualment, els governs de les
comunitats autbnomes i els ajuntaments
de les ciutats, entre altres institucions,
van col.laborar en l'organització de
l'exposició i en les activitats paraleleles
que es van preparar.

I L9exposiciÓpermanent
Al final del 1990, el COOB'92 va elaborar
el projecte d'una exposició permanent
situada a l'Estadi Olímpic. Aquesta
exposició, anomenada <<Barcelona
olímpica>>,
va ser inaugurada el 13 de mare
de 1991, coincidint amb la celebració dels
500 dies abans dels Jocs. La histbria dels
jocs olímpics, els voluntaris, el logotip i la
mascota amb la seva evolució, les
cerimbnies i la torxa olímpica, els esports,
les instal-lacionsi el calendari dels Jocs de
la XXVa Olimpíada, l'olimpíada Cultural
i els Jocs Paralímpics, eren alguns dels
aspectes que els visitants trobaven
recollits en aquesta exposició. Amb una
superfície de 1.000 m2, tenia una capacitat
dihria per a 5.400 visitants, i des de
l'obertura fins a la clausura, a l'abril del
1992, la van visitar més de mig milió de
persones.
Paral-lelamentes van dissenyar
recorreguts dirigits per hostesses per les
&reesolímpiques,i les instal-lacions,
basicament de 1'Area de MontjuYc:

I'Estadi Oiímpic, el Palau Sant Jordi,
I'INEFC i les Piscines Bernat Picornell.

I Els dibuixos animats del Cobi
Els dibuixos animats del Cobi van ser
realitzats per un equip format per Javier
Mariscal, autor de la mascota, com a
director artístic; el grup teatral El Tricicle
com a guionista, i BRB Internacional, que
es va encarregar de realitzar-ne
í'animació. La mtísica:va ser composta per
Jordi Civit i Juli Capella.

La sbrie <<meCobi Troupe,, consta de
vint-i-sis episodis de mitja hora comercial,
dividits en tres mbduls de set minuts cada
un, totdment independents. Cada episodi
consta d'una caritula d'entrada de dos
minuts i mig i una de sortida &un minut i

a.

Es tracta &una drie d'aventures en qub el
Cob1 i els seus amics es converteixen en
ambaixadors de Barcelona aneu del m6n.

L'objectiu d'aquesta shrie no era divulgar
els esports olímpics, sind popularitzar la
mascota olímpica i fer present el nom de
Barcelona i dels Jocs Olímpics en Pambit
internacional, mitjangant un producte de
difusió massiva que connectés amb la
poblacid infantil d'edats compreses entre
5 i 12 anys i que ~~ d'element &ajuda
per a la venda de productes llicenciats
amb la imatge del Cobi.
La sbrie va ser comercialitzada pel mateix
COOB792en els pazsos que havien
adquirit drets de retransmissió dels Jocs i
per BRB a la resta de paTsos. Van ser
vint-i-quatre les televisions que van
adquirir-ne els drets.

112.

Gub Bcl Cobi animat i
al- personatges
C
O
~ a la O
strle de
~
dsQufx05animats The Cobi
Traupe. Aquutvr s M e
Bavurtum va ser rrcarkr
amb 190bje& dL
poprIati&w la mascota ifcr
present ei nom e
'a Bmmlma
i eis Joes en I'rtmbit
inft?maeiOnll&
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L'Estadi inflable de
I'exposició itinerant, al seu
pas er la Seu dYUrgell(3) i
per gantia o de
~ o m ~ o s t e(4).
f ~ aA totes les
ciutats, els governs de les
comunitats autdnomes i eh
ajuntaments van col.íabomr
amb I'organitzbc1~6.Dyaltra
banda, rars 850 volun&&
olím ics van partidpar
t a m h en tasques
d'informaci6 i dYatenci6al
príblic

I Les campanyes de promoció
El COOBY92no va dur a terme el que
s'anomenen campanyes d'imatge en cap
de les seves formes (genbriques,
corporatives o de producte), ja que els
jocs olímpics són un producte conegut
arreu del món. L'augment de les
previsions de visitants no va ser mai un
objectiu del COOB'92 i, d'altra banda, la
majoria de les empreses col-laboradores
dels Jocs eren molt actives en el terreny
de la comunicació.
Tot i aixb, des de l'any 1989, el COOB'92
va realitzar campanyes informatives del
projecte, de suport a l'exposici6 itinerant,
de col~laboracióamb les empreses
patrocinadores o llicenciatibies, de
presentació de les loteries, d'invitació als
Jocs i de seguiment del recorregut de la
torxa olímpica i del desenvolupament del
projecte Barcelona'92.
Durant l'any 1989 es van realitzar dues
campanyes informatives del

projecteolímpic: aBarcelona'92, tres anys
abansw, amb l'encartament en diverses
publicacions peribdiques d'un fullet
informatiu sobre els aspectes
organitzatius, i <<Ho
estem fent>>,
dirigida
als ciutadans de Barcelona i Catalunya
per justificar les molbsties que els
poguessin ocasionar les obres.
Per donar suport a patrocinadors i
llicenciataris, es va fer una campanya per
als socis col+laboradors,en la qual
s'identificaven les vuit empreses que
aportaven uns recursos sense els quals no
es podrien realitzar els Jocs; i al desembre
del 1991 es va encartar a la premsa
catalana un resum dels productes
llicenciats i la llista de les empreses
llicenciathries,amb el lema <<Aquestes
festes regala Jocs Olímpics>>.
Al juliol del 1991, es van fer dues
campanyes, una per tot Espanya i una altra
d'hmbit internacional, en qub es transmetia
el missatge que, un any abans que eis Jocs
comencessin, tot estava a punt.

Una de les fonts de finanqament del
COOBY92van ser les loteries; els sorteigs
es van realitzar anualment des del 1989.
Les campanyes de promoció d'aquestes
loteries s'aprofitaven per transmetre un
missatge de participació olímpica.
Tal com marca la tradició, un any abans
de la celebració dels jocs olímpics, el COI
organitza un acte a Lausana al que són
convidats els comitks olímpics nacionals.
Coincidint amb aquest acte, el COOB'92
va realitzar un espot de televisi6 de vint
segons personalitzat per a cada país en
qub presentava el lema <<Amics
per
sempre,,. En total, se'n van fer 194 cbpies,
en 15 sistemes d'emissió diferents i en 14
idiomes. Aquestes cbpies es van distribuir
a més de cent pdisos, que van emetre
l'anunci una mitjana de dues vegades el
mateix dia --el 25 de juliol de 1991- en.
hores de m&a audibncia. L'audikncia
televisiva estimada va ser de 2.800 milions
d'espectadors.

I Les darreres campanyes
En els contractes de patrocini amb el
Grup Tirne i d'exclusivitat de
retransmissió amb la NBC, el COOB'92
va negociar unes contraprestacions
publicithies que es van traduir en la
utilització d'espais de promoció dels Jocs,
de la ciutat i del país.
Per donar suport al recorregut de la torxa
olímpica, es va dur a terme una campanya
a la premsa i la radio nacionals que
informava sobre les diverses etapes i
convidava a fer-hi acte de presbncia.

1

Un any abans dels Jocs
Olímpiq al Poble Espanyol
de MonruZq el COOB'92 va
organitzar una festa per a
tot elpersonal de
IYorganit&6. A la
fotografa (df
dreta), Javier
a
NavaRO Pas al M ~ M
~ o a ~n>oni
n
gmarancfi
Josep Lluís Vilasescuc,en el
moment ue el president del
~ 0 0 ~udrega
9 %unes
ptl~~k
alsSUSSbtenb
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Cartell editat el COOB'92,
on rgumva epnom dels socis
cohaboradors.

Durant els Jocs, i en els dies
immediatament anteriors a aquests, es van
fer diverses campanyes per informar el
públic de la venda d'entrades i de les
recomanacions a l'hora &utilitzar el
transport públic.

Estos son
nuestros
socios.

3

Coberta del fullet editat en
ocasi6 de les festes de Nadal
del 1991 que es va encartar
a la mnsa catalana, on
s~i~-P,traven
e&pmcittetes
de Ics empreses
Ilieneiatiries.
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EI material pmmociona4
per a la difuib de la
identitat coroomtiva estava
constitui:tb&icameniper
material Ilieneiat.

I Material promocional
El material promocional de difusió de la
identitat corporativa del COOB'92 (el
logotip i la mascota) estava constitu'it
majoritiiriament per productes llicenciats
(bolígrafs, samarretes, xapes, adhesius,
pins,corbates, mocadors, pilotes,
tovalloles, rellotges i articles de joieria,
entre altres objectes).
Els criteris de distribució es van anar
adaptant a cada etapa i als col.lectius
específics als quals es dirigia la promoció.
Així, per exemple, en totes les visites a les
unitats de competició i a les exposicions
organitzades pel COOB792,es repartia
material a representans de la premsa,
escolars, universitaris, empreses, etc.
Durant els Jocs, tota persona acreditada
de la Famfia Olimpica va rebre un lot
promocional com a record de la seva

estada a Barcelona, a mCs de la medalla
commemorativa i el diploma de
participació. D'altra banda, els integrants
de l'Equip'92 i les forces de seguretat que
van participar en els Jocs,van rebre
tambC material promocional, una medalla
i un diploma.

-
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La via més re lar de
relació del C%B992 amb
els migans de comunicació
va ser la confer?ncia de
premsa Se'n feien dues de
mensuals, alfinal de les
reunions dels drgans de
govern del COOB92 i, a
m&, es convocaven
puniualment sessions
informatives amb els
responsables a'els diferents
dmbia dels Jocs.
-

Cada s& mesos, el COOB92
editava el Dossier de oremsa
mnb la infonnaci6
actualitzada sobre
1'0 anitzaci6 dels Jocs.
motiu de la celebració
dels 500 dies abans dels
Jo- es va editar un dossier
a-traordinari que es
complementava amb
fotogra es de les
instal. adons olímpiques.

~3
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Els responsables del
D rtamclttdePmnsade1
~ % ~ ' 9van
2 mantenir una
comuntcaci6 ermanent i
personalitza& amb els
mirgans de eotnunieaci6.
Portades de diverses revistes
estrangeres fent erhcia
als Jocs de Barce ona
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La relació amb els mitjans
de comunicació

El COOB'92 sempre va ser conscient de la
importhcia dels mitjans de comunicació
amb vista a l'bxit de l'esdeveniment
olímpic. En I'etapa de la Candidatura, els
mitjans ja hi van tenir un paper primordial,
en la mesura que van vehicular
l'entusiasme de la societat per l'elecció de
Barcelona com a seu olímpica. En aquesta
etapa es va crear el Departament de
Premsa, integrat en la Divisió d71matgei
Comunicació, responsable d'establir la
política de comunicació del COOB'92 i
d'aplicar-la en la relació amb els mitjans.
Aquest departament va tenir molt en
compte, a més de les característiques del
Moviment Olímpic, la tradició de
Barcelona en el camp dels mitjans de
comunicació. El 14 de novembre de 1924
va néixer a Barcelona EAJ-1, la primera
emissora espanyola de rbdio. El 10 de
juny de 1948, al Palau núm. 1 de la Fira de
Barcelona es va dur a terme la primera
experibncia televisiva d'Espanya.
Actualment a la ciutat s'editen vuit diaris,
entre els quals hi ha el degb de la premsa
continental europea i dos diaris esportius.
El Departament de Premsa va definir
diferents nivells de relació i d'actuació
segons la localització dels mitjans
(Barcelona-Catalunya, resta &Espanya i
internacionals). En tots els casos es va
oferir una comunicació permanent i
personalitzada, fonamentalment per via
telefbnica. A més, hi va haver un conjunt
molt diversificat d'elements d'informació
prodliits regularment pel COOB'92 i
adresats a tots els mitjans de comunicacio
actes informatius (confer2nciesde premsa
i sessions de treball), publicacions (un
comunicat diari, un Newsletter setmanal i
un Dossier de Premsa que es revisava
semestralment), accions de relacions
públiques (visites organitzades, viatges de
familiaritzaciói presentacions) i una
campanya de benvinguda (destinada a
rebre els periodistes i facilitar-10s la
informació necessbria durant els dies
immediatament anteriors als Jocs).

s

Generalment se'n feien dues de mensuals,
al final de les reunions dels brgans de
govern del COOB792.Aquestes trobades
es complementaven amb sessions de trebali
específiques amb periodistes i responsables
dels diferents h b i t s de I'organització. A
més, les presentacions de projectes, les
visites de grups i de personalitats, etc., van
ser sempre un motiu per fer trobades amb
la premsa i respondre a la gran demanda
&informació de l'opinió pública sobre el
projecte olímpic.
Pel que fa als documents, es va editar el
Dossier de Premsa, que contenia el resum
de tota la informació sobre el projecte,
i que s'actualitzava semestralment i es
distribliia regularment entre els periodistes.
Se'n van fer sis edicions en les quatre
llengiies oficials. Cada edició es
complementava amb una col-lecció de
diapositives i vídeos que mostraven
l'evolució del projecte olímpic. També es
van editar dossiers de premsa amb motiu
d'actes excepcionals, com les presentacions
del COOBY92a les sessions del COI, la
celebració dels 500 dies abans dels Jocs,
etc., i també 247 dossiers monogrhfics
dedicats, entre altres aspectes, a descriure
les característiquesde les instal-lacions,la
infrastructura urbana, la tecnologia, les
viles olímpiques, les subseus, etc.
Setmanalment es feia arribar als mitjans
de comunicació el Newsletter, un dossier
editat en les quatre llengiies oficials, amb
un tiratge d'uns 2.000 exemplars.
Dihiament s'enviava a través de fax un
comunicat de premsa a 127 representants
dels mitjans de comunicació de tot el món.
Fins al 10 de juliol, vigília de la
inauguració del Centre Principal de
Premsa (CPP), es van enviar 1.216
comunicats amb 5.969 notícies.

S'establí un contacte diari amb periodistes
de tots els mitjans, sobretot amb els de
Barcelona. Aquesta activitat de difusió de
les notícies, i també de contrast i
confirmació d'aquestes, va ser la tasca que
va exigir més dedicació del Departament.

El COOB'92 va ser conscient des del
principi que una bona estratbgia de
comunicació consistia a equilibrar la
combinació d'informació, relacions amb la
premsa i relacions públiques.
Amb aquesta finalitat, el Departament de
Premsa va posar en funcionament un
pla de visites programades a les
instal.lacions olímpiques i alhora es va
esforpr per satisfer les necessitats
informatives puntuals dels enviats especials
dels mitjans. Durant el període 1987-1992
es van atendre 7.449 periodistes, xifra que
fa evident la dedicació del Departament en
aquest aspecte.
J

La via més regular de relació amb els
periodistes va ser la conferbncia de premsa.

L'any 1988 es va iniciar el programa
uVine al 9 2 ~dirigit
,
bbsicament a la

premsa escrita de fora de Catalunya. Els
diaris de les altres comunitats autbnomes
&Espanya van tenir l'oportunitat d anar a
Barcelona i a les subseus per visitar les
instal-lacionsolímpiques i entrevistar els
directius del COOB'92. Aquests viatges
de familiaritzacióamb el projecte olímpic
es van repetir els anys 1989,1990i 1991.
7

Aquesta acció va culminar amb l'<<OperaciÓ
Benvinguda>>,
iniciada immediatament
abans dels Jocs.Els destinataris eren els
milers de periodistes de tot el món que van
arribar a Barcelona durant la setmana
prkvia a la cerimbnia d'inauguració.
Conjuntament amb els serveis de Premsa de
l'Ajuntament de Barcelona es van elaborar
diversos programes de visites i es van
realitzar nombroses sessions informatives.

I

El pro'ecte Alatel per a
~arcelonn'92

L'empresa Alcatel, soci col4aborador del
COOB'92, va patrocinar el projecte

7

Alcatel per a Barcelona 92, que consistia
en un sistema d'informació complet i
permanent al servei dels diversos
estaments de la Familia Olímpica.
L'objectiu d'aquest projecte era establir
una <<líniacalenta>,d'informació amb els
mitjans de comunicació més
importants del món, les institucions i les
personalitats relacionades amb el món de
l'olimpisme.
Des del 8 d'octubre de 1990fins al 24 de
juliol de 1992, els usuaris de 50 pdisos van
poder connectar permanentment amb la
base de dades de Barcelona'92 a través
d'uns 4.000 terminals porthtils distribu'its
gratu'itament. El cost per als usuaris es
limitava al de connexió a un punt d'accés
nacional o internacional, i el COOB792
cobria les despeses des d'aquell punt fins a
Madrid o Barcelona.

Contingut
La informació del projecte Alcatel es va
estructurar en nou bases de dades

1

Un grup &periodistes
veterans -molts d'ells
amditats en anteriors
edicions &h joes- en una
& 1s visites orgonihades
pel COOB92 a I s
imal-lacionsolímpiques.
L'any 1988 es vaposar en
marxa el rograntu
sVine a1 L , dirigit
bdsieament a h representants
& la premsa escrita &forn
& Catalunya
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L'empresa Alcatel, soci
coEIabomdor &
COOB'92,
l
va patrocinar un projecte
d'infonnació complet i
permanent adreqat als
mitjans de comaricució més
importants del món, a les
institucions i a les
personalitats relacionades
amb I'olimpisme.

dedicades a diversos temes, que es
detallen a continuació.

Hist6ria dels jocs olímpics
En aquest camp es donaven tres tipus
d'informació: una fitxa de cadascuna de
les edicions dels Jocs d'estiu amb
cronologies, taules de medalles i resultats,
etc.; les biografies dels 340 esportistes més
rellevants que havien pres part des dels
Jocs d7Atenesde 1896 i dels presidents del
COI, i una relació de tots els rscords
olímpics i mundials vigents, ordenats per
esports i per proves.

El usuaris podien obtenir informació
sobre tots els aspectes relacionats amb
l'organització, tant referent al COOB'92
com als programes a chrrec de les
administracions. Aquesta base de dades,
que contenia més de 200 epígrafs, va ser la
més consultada pels periodistes.

Estrelles per al 92
Era un conjunt de fitxes amb 2.700
biografies dels participants als Jocs. La
majoria van ser omplertes pels mateixos
esportistes, després d'una tramesa de
qüestionaris als comitks oiímpics
nacionals (CON) i a les federacions
internacionals (FI).

Moviment Olímpic
Aquesta base de dades era un directori
del COI, els CON, les federacions
internacionals d'esports olímpics d'estiu,
els comitks organitzadors (COJO) i les
organitzacions reconegudes pel COI. A
més, s'hi podien trobar les biografies de
tots els membres d'aquest alt organisme
olímpic.

Barcelona avui
Aquest apartat contenia informació
general actual i histbrica sobre la ciutat
organitzadora, complementada amb

informació divulgativa i sobre els serveis
disponibles a Barcelona.

Catalunya avui
S'hi donava als usuaris un seguit
d'informacions bhsiques sobre la histbria i
el present de Catalunya (poiítica, cultural,
etc.), incloent-hi adreces i telkfons
d'interbs.

Espanya avui
La base de dades que contenia informació
actual i histbrica sobre Espanya,
organitzada de manera temhtica, es
completava amb una extensa descripció de
les altres setze comunitats autbnomes, i dels
actes del V Centenari del descobriment
&Ambrica, de l'Expo'92 de Sevilla i de la
capitalitat cultural europea de Madrid.

Butlleti de noticies
Aquest butlletí es va estructurar en dues
seccions: en la primera hi havia dades

d'informació general-amb les
cotitzacions dihries de la pesseta i I'ECU,
i amb la previsió meteorolbgia per a
Barcelona, Seviüa i Madrid-; i en la
segona es recollien noticies sobre les
últimes novetats relacionades amb el
projecte olímpic. Se'n feien dues edicions
dibies.

Correu electrdnic
Amb aquest servei, l'usuari podia enviar
missatges a la redacció del projecte i
rebre'n la resposta. Aixb va permetre que
2.125 periodistes de 38 paikos entressin en
contacte directe amb l'organització per
ampliar i contrastar la seva informació
Cal dir que el volum de consultes global al
sistema del projecte Alcatel va ser més
baix del que s'havia previst. Aixb es pot
explicar per la novetat del sistema, en uns
jocs, i pel fet que molts dels usuaris
d'aquest servei tenien altres vies
d'informació, en contacte directe i diari
amb el COOBY92.
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D u M els
~ ~dies
immediatament anteriors als
JOCS,el COOB92 va
organitzar una campanya &
benvinguda als periodistes,
per faeilitar-10s infonnació
sobre I'esdeveniment
olímpic
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Des del 25 de juliolj?m al
12 d'agost es va editar el
D M Oficial deis Jocs,que es
distribufa ratuframenta
tots eis cokectim de ia
Família Olím ica. De cadia
número, se'n hien dues
edicions bilingües, una en
carald i mgl& i una alhaen
castelld ifran&.

I El Diari Oficial
El COOB'92 va editar el Diari Oficial dels
Jocs, la producció del qual va anar a
chrrec de I'empresa GSIMB, amb la
col~laboracióde la Universitat Autbnoma
de Barcelona i de la Universitat de
Navarra. La contribució &IBM, soci
col-laborador del COOB'92, va permetre
disposar de la tecnologia més avanqada en
processos d'edició, tractament d'imatges,
infografia i maquetació.
El diari es va plantejar com un canal
d'informació per a la F a d a Oiímpica
durant els dies dels Jocs. Els obiectius van
ser: informar sobre els Jocs; posar de
relleu els valors deontolbgics de l'esport
(el joc net i el respecte a l'adversari) i de
l'olimpisme (convivkncia entre els pobles i
les diverses cultures, més enlis de la
competkncia), i presentar la realitat de
Barcelona, Catalunya i Espanya, i també
la seva tradició hospitalhria i la seva
adhesió al Moviment Olímpic.

D'aquesta publicació, que es va editar des
del 20 de juliol fins al 12 d'agost, se'n va
fer un tiratge de 50.000 exemplars,
distribuits gratuitament entre els membres
de la F a d a Oíímpica repartits per les
diverses unitats, hotels oficials i
institucions. De cada número, se'n feien
dues edicions diferents, una en catalh i
anglks i una altra en castell&i francks,
cadascuna de les quals contenia un plec
central en color, amb publicitat dels
principals patrocinadors del COOBY92.
L'equip del Diari Oficial dels Jocs va estar
format per 47 persones. La redacció i la
direcció es van instal-lara les
dependkncies del CPP, on tenien accés
immediat als serveis d'informació de
1'Accés Múltiple a la Informació i a la
Comunicació (AMIC), 1'Agkncia
Olímpica, les agkncies internacionals de
premsa, etc.
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L'incremmt de les
ublicacions a
b a r c e ~ o n anspecte
~
a
antm.ors edicions dcLr
jocs va ser wnsi&rable.
EI COOB92 va
elaborar publicacions &
prestigi &I a regalper
a 1 s personalitats que
visitaven la durat i, per
primera vegadq va
posar a di miei6 &I
pfib~icla 1Spmdria

I Les publicacions
Més enllh del fet esportiu, els jocs
olímpics esdevenen cada cop més un
fenomen de comunicació, en el qual tenen
un paper fonamental la cobertura
televisiva i les publicacions.
D'uns jocs a uns altres, l'obra impresa s'ha
anat incrementant de manera
exponencial: a Mont-real'76 es van
publicar 20 títols; a Moscou'80,172, i a
Los Angeles'84, prop de 300. Cal tenir en
compte que, candidatura rere
candidatura, l'increment del nombre
d'esports olímpics-i, per tant,
d'esportistes, de proves, de seus de
competició, etc.- i de delegacions, de
periodistes, etc., ha generat una necessitat
més gran d'informació per a la Família
Olímpica, que cada cop és més nombrosa.
En els Jocs de Barcelona s'hi afegia, a
més, el fet que hi havia quatre llengües
oficials (catala, castella, franc& i anglbs),
cosa que augmentava considerablement el
volum de producció.
Després d'un estudi a fons de jocs olímpics
anteriors, el COOB'92 va veure la
necessitat de disposar d'un departament
que centralitzés i homologués les
publicacions, ja que I'estudi va revelar que
els comit&sorganitzadors precedents
s'havien ressentit de la incapacitat de
reacció dels seus proveidors (editorials,
impremtes, enquadernadors, etc.). En
conseqiibncia,només es va considerar
la possibilitat de patrocini o col.laboraci6
per cobrir alguns aspectes puntuals
de l'edició.

I El Departament de Poblicacions
Al principi, el Departament depenia de la
Divisió d'Imatge i Comunicació, perqui?hi
havia la voluntat d'unificar al mhim els
criteris informatius i d'imatge del
COOB'92. Es va encarregar a l'estudi del
dissenyador Yves Zimmermam
l'elaboració d'un disseny propi i homogeni
per a totes les publicacions del COOB'92,
tant per a la imatge interna com per a
l'externa. D'altra banda, el Departament
de Publicacions comptava amb el suport
del Departament de Serveis Lingiiístics,
que oferia el servei de correcció i
traducció dels textos.
Posteriorment, al principi del 1991, el
Departament de Publicacions va passar a
dependre de la Divisió de Planificació i
Control. Aquest canvi d'orientació

responia a la necessitat de donar prioritat,
un cop decidida la imatge, a l'aspecte
d'unificació i coherbncia del contingut de
les publicacions.
Les funcions del Departament eren
elaborar, revisar i aprovar els textos
generats pels departaments i les divisions
del COOB'92, aplicant-hi la normativa
establerta quant al contingut i a la imatge.
Després de la intervenció del Departament
de Serveis Lingiiístics, el Departament de
Publicacions s'encarregava d'editar aquest
textos en el format adequat (fullets,
formularis, tríptics, llibrets, llibres, etc.).
Per dur a terme la producció de
publicacions perihdiques--com ara els
informes setmanals de premsa Newsletters,
els resums generals i els informes interns
per a la Família Olímpica-i assegurar la
rapidesa de reacció i l'autonomia de
producció, es va signar un acord amb la
companyia Rank-Xerox com a soci
col-laborador en sistemes d'edició, pel
qual aquesta empresa establiria el
Centre de Publicacions del COOB'92.
El Centre de Publicacions es va dotar
de maquines de tecnologia punta, com
les Docutech, que cobreixen tot el procés
de producció, des de les fotocbpies
fins a l'enquadernació per mitjh de la
manipulació informhtica de les
publicacions.
Pel que fa a la producció externa,
l'editorial Plaza & Janés, empresa
pertanyent ai grup Berteismam, va ser ei
prove'idor oficial de publicacions del
COOB792.La col~laboracióque prestava
inclo'ia un servei integral d'edició, des de
la fotocomposició fins a la impressió, en el
cas que la publicació ho requerís.
Un altre aspecte que es va tenir en
compte va ser la logistica de distribució de
les publicacions entre la Família Olímpica,
perqub hi havia una gran quantitat de
documents per repartir, amb un temps
d'ús molt limitat i, a més, amb una gran
dispersi6 dels receptors.
La planificació de la distribució va
preveure que per al repartiment
s'utilitzarien el centre de logística de
l'organització i les impremtes que
realitzaven les feines per al Departament
de Publicacions. Prbviament, s'havia
acordat amb cada responsable de
col-lectiu de la Famila Olímpica les
publicacions que el col-lectiu havia de
rebre, el nombre d'exemplars i el lloc on
s'havien de lliurar.

I El Pla de Publicacions

COOB'92 va elaborar al final del 1989 un
Pla de Publicacions, on es feia una
previsió de tot el material imprks que es
necessitaria fins als Jocs. Aquest pla
inclola des de les guies per a la Famíiia
Olímpica fins als formularis, les
acreditacions, els pbsters i els adhesius, i
preveia al voltant de 30 milions d'unitats
de tiratge, un ters de les quals es
concentrava durant els sis primers mesos
del 1992. Aquest pla es revisava
semestralment.

Cal recordar que el comitk organitzador
d'uns jocs olímpics (COJO), contrau una
skrie d'obligacions regulades per la Carta
Olímpica; en el cas de les publicacions,
aixb es tradueix en uns títols &aparició
obligada. En l'edició del 1987 d'aquest
document basic del Moviment Olímpic, la
norma 60 obliga el COJO a enviar al COI,
a les federacions internacionals i als
comitk olímpics nacionals un ilibret
explicatiu de cada esport, un any abans,
com a mínim, de la celebració dels Jocs;
un fullet mkdic al COI sis mesos abans
dels Jocs d'hivern, i a publicar una
membria oficial dels Jocs durant els dos
anys següents a la clausura de
l'esdeveniment. A més de les publicacions
requerides, el COJO contrau una llarga
llista de compromisos informatius
peribdics amb les federacions
internacionals i amb els diferents
col-lectius de la Famíiia Olímpica.

La classificació dels diversos elements es
va fer fixant separadament les necessitats
de cada divisi6 o servei del COOB'92, i
preveient-ne el pressupost, les llengües, el
tiratge i els usuaris. Aquest pla responia a
un criteri funcional. L'any 1991 se'n va fer
una revisió des del punt de vista dels
destinataris. Amb aquesta finalitat, es va
fer una reflexió global sobre la informació
que calia donar a cada col.lectiu i en quins
suports.

Per tal &acomplir aquests requisits i de
fer-ne un seguiment continuat el

El Pla es va reorganitzar en quatre blocs
- d o s per col-lectius d'usuaris i dos per

1

La revista Vobtaris'92,
de la qual es van fer
catorze números, era una
de les publicacions
destinaah a I'Equip'92.
2

Abans de la definitiva
Gnia per a la F a d i a
Olimpica (en primer
terme), ue es donava a
l9arribu%aa Barcelona
juntament amb el Mapa
Oiímpie Oficiai, es van
fer tres edicions tliferents
de la Guia Barceiona'92
3

Els llibrets explicatius
-una de les publicacions
obligat6ries segons la
Carta Olfmpica- es van
redactar d'acord amb les
respectivesfede~cions
internadonais, i van
a aeixer un any abans
.rocs
-

dls
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L'edició dels programes
de les competicio1~~'9I
(4) i dels cartells
olímpics -com el de
Claret Serrahima (5)tambt?van ser
responsabiZitat&I
De artament de
~ug~icaciom.
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Un grup princi al
d'entre lespub~cacions
&I COOB92, abans i
durant els Jocs, va ser
contitui:t per tols els
elements que s'en loben
dtns l'aparmt de fa
papereria tdmim, com
ara els adhesius, eis
passis, els sobres, les
invitacions, els
programes, els targetons
i els menús era tots els
actes ofciai. DD'entre
a uests, cal assenyalar
e 2 570 models difrents
de formularis per a la
competici6 esportiva
ue es van emprar
%,rant els JOCS.
7

Una mostra de les
publicacions d'imatge i
comunicaci6, on queda
de manif.Ft lYaplicaci6
dels q w b v idomes
oficals deb Jocs.

característiques t&cniquesde la
publicació-, la qual cosa va ajudar a
racionalitzar la resta de publicacions i
evitar les possibles repeticions
d'informació. Els quatre grans blocs del
Pla eren: publicacions per a l'organització,
publicacions per a F a m a Olímpica i el
públic, i papereria tbcnica i promoció i
imatge. En I'annex segon d'aquest volum
es relacionen tots els títols publicats.

Publicacions per a l'organització
El bloc d'organització aplegava totes les
publicacions que anaven destinades als
col-lectius dels voluntaris-per a les
etapes de formació i operació-, als
treballadors del COOB'92 i a les
empreses col.laboradores.

Publicacions per a la Família Olímpica
El bloc de Família Olímpica i públic era el
més extens, ja que comprenia totes les
publicacions amb informació sobre els
28 esports (25 de competició i 3 de

demostració) presents a Barcelona'92, les
guies adregades als diversos col-lectius de
la Familia Olfmpica i tota la informació
anterior i posterior a l'arribada d'aquest
col-lectiu a Barcelona, relacionada amb
els aspectes duaners, d'acreditació,
d'aílotjament, de transports, etc.

Papereria dcnica
En el bloc de la papereria tbcnica es
concentraven tots els formularis que va
necessitar el comitb (d'inscripció,
esportius, mbdics, de petició de serveis,
etc.), eis passis, les acreditacions, i els
informes interns, les invitacions, els
tríptics, etc.

Promoció i imatge
Finalment, el bloc de promoció i imatge
aplegava totes les publicacions sobre el
disseny, el look i la senyalització duts a
terme per l'organitzacie l'aplicació de la
mascota i el logotip i la creació d'uns
pictogrames propis; els llibres que

reproduien les tres col.leccions de cartells
oficials de BarcelonaY92,
i els programes
de la inauguració de la 99a Sessió del
COI, que va tenir lloc a Barcelona uns
dies abans dels Jocs.

diferents de papereria i formularis de
competició. Aixb va comportar un consum
de 124.320 kg de paper (una quantitat
equivalent a uns 41.000 volums com aquest
de la MEM~RIA
Omm).

Tal com s'havia prevista partir de
l'experibncia de comitbs organitzadors
anteriors-, l'etapa final del projecte es va
caracteritzar per una gran quantitat de
feina concentrada en el darrer mes; a
aquest fet se sumaven els imprevistos i les
tasques que es van haver de realitzar a
darrera hora. Per aixb, uns mesos abans es
va assignar a uns quants prove'idors
externs la producció final de diversos
paquets de publicacions; amb aquest
compromís, el COOB'92 s'assegurava el
suport necessari per a garantir l'bxit del
final de la cursa.

Un bon exemple de la darrera fase de
l'operació el constitueixen l'elaboració i la
impressió dels 28 liibres de resultats dels
diferents esports, distribuxts a les
delegacions i als mitjans de comunicació
tan sols 24 hores després de l'acabament
de cada competició, amb un tiratge mitja
de 3.000 exemplars per esport. Aixb va
exigir la constitució d'un equip de
persones dedicades exclusivament a la
realització dels llibres de resultats; la seva
feina inclo'ia la selecció i l'ordenació del
material per reproduir, i la filmació dels
llibres en el mateix Centre de
Publicacions; immediatament després
s'enviaven les pel.lícules a un servei
extern d'impressió i enquadernació, que
en el termini de dotze hores tornava el
material irnprbs, llest per a la distribució a
les diferents unitats de competició.

Com a dada indicativa, es pot dir que, tan
sols durant l'operació dels Jocs (juny i juliol
del 1992),el COOB'92 va imprimir 148
publicacions, totes en les quatre llengües
oficials dels Jocs, i més de mil elements
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D e s p h dek Jocs,
I'equip de redacci6 (1) i
el de pmducc1~6(6) del
De mtament de
Pü~licacionsdel
COOB'92 es van
dedicur quasi
exclusivanmt a la
realitraci6 de la
llrLEMblUA OmCIAL
2

Durant I'etapa
o anitrativa, els wlom
de% 11OM de les
publieaciom
identiPcavm a les
divisoris del COOB'92
~ f c ~ k z ' ~ f : : ~ r
blau va caracteritzar les
publicacions en I'etapa
operativa
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Les activitaa del COI a
Barcelona tmnbi van ser
objecte de publicacions
per part del COOB'92.

5

AI unes l les
pui~icocionsper a la
Família Olímyiea van
arribar tambe
gmtui'tament a un plSblic
mis ampli, grdcies a la
col.hbomci6 d'altres
entitais. A la fotografia,
el llet6 Els Jocs
o&& de ~~~~0~
patrocinat per Transpom
de Barcelona.
7

Les guies adnpdes als

difmnts col.lectius de la
Família Olímpica, i que
e k seus membres van
rebre a I'arribada a
Barcelonq presentaven
una imatge wherent
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El Llibre Oficial dels Jocs
de ia XXV. Oiimpíada
-commialitzat pel
provei'ir oficial
d'edicions, Plma &
Janés- va ser publicat
wnjuntament pel
COOB'92 i el COI.

Durant els Jocs, a més, el Departament de
Publicacions va col-laborar en l'elaboració
d'un producte llicenciat, el Llibre Oficial
dels Jocs de la XXVa Olimpíada, única
publicació conjunta del COI i el
COOB792,amb un tiratge conjunt d'uns
70.000 exemplars en les quatre llengiies
oficials. Amb aquesta finalitat es va crear
un equip de professionals -periodistes,
dissenyadors i personal del COOB792i de
Plaza & JanCs- de redacció, maquetació,
fotografia, traducció i correcció, dedicat
exclusivament a aquesta feina durant els
dies dels Jocs. Dibiament s'havien de
tancar les pagines corresponents als
esdeveniments més importants de la
jornada, amb els textos i les fotografies
corresponents, per poder treure el llibre a
la llum dues setmanes després de la
clausura dels Jocs.
Després dels Jocs, el Centre de
Publicacions va continuar la seva activitat
amb la publicació dels informes finals que
el COOB792 havia de lliurar al COI
(Comissió Executiva, Comissió M&dicai

Premsa) i dels de radio-televisió,i amb
l'elaboració de la resta de volums
d'aquesta MEM~RIA
OFLCIAL,
tal com
s'explica en aquest mateix capítol.

1

El COOB'92 va crear el
Departament d'lnfonnació
al ublic er donar resposta
a L'so~
Pcitud dcls
ciutadans sobre els aspectes
vinculats a I'oqmització
olímpica i sobre les
activitats i els serveis pfiblics
relacionats amb els Jocs. Per
fer am'bar aqnesta
infonnació als destinatariq
es va fer servir el correu, el
tel' on i el far, a m& & les
pudicaciom i 17atencib
personalitzada A la
foto @a, un deb quioscos
d9in$onnacióque hi havia a
totes les unitats a%
competició durant els Jocs.

ILa informació al públic

1 Els recursos humans

Davant l'interbs públic despertat pels Jocs
Olímpics arreu del món i l'allau de
sol.licituds d'informacions generals i
específiques a qub convenia donar una
resposta Única sense haver de destorbar la
tasca quotidiana de les divisions
responsables de cada qüestió, es va crear
el Departament d'Informaci6 al públic,
dins la Divisió #Imatge i Comunicació.

El perfil del personal d'aquest departament
exigia un bon nivell de resposta oral i
escrita en els quatre idiomes oficials dels
Jocs, i una formació específica en t2cniques
de comunicació i relacions públiques.

El seu objectiu era informar el públic en
general i els espectadorssobre tots els
temes vinculats directament a l'organització
olímpica (venda d'entrades, aliotjament,
drets comercials, visites a les instal-lacions,
calendari, voluntaris, participants, etc.) i
també sobre les activitats ciutadanes i els
serveis públics relacionats amb els Jocs.
Els canals utilitzats per fer arribar aquesta
informació als seus destinataris van ser el
telbfon, el correu, el fax, l'atenció
personalitzada i les publicacions de gran
difusió.

Esquema general de Is i n f o d ó
dels Joes Ohpics del 92

I

InformacUal públic

Informaci6meral dels Jocs Olímoics del 1902

En l'etapa prbvia als Jocs, el departament
estava format per vuit persones; a més, hi
van col+laborarvuit hostesses per atendre
els taulells d'informació dels edificis del
COOB'92.
Durant els Jocs, 250 voluntaris situats a
les kees de públic de totes les unitats de
competició de Barcelona i les subseus van
fer la funció d'informadors; van ser
seleccionats entre els alumnes assistents
als cursos de les escoles de turisme.

I Diversitat d'informació
Les tasques del Departament d'Informaci6
al públic van ser molt variades. En primer

Infonnacióals m o r s

Infomtacióa la FamRia Olímpica

•

.

Programaesportiu
Proaramacu(tursl

•

Entrades
lnformacidcfutadanade Barcelona
Infmaci6 ciutadana de subseus

•

Allotjament

•

Desenvdupamentdels Jocs

•

•

Servais d'infomaci6
Normes de seguretat
Cerimhies d'inauguraci6I clausura

•

Infmaci6 general dels Jocs Olímpics del 1992 (uniformes)
Programa espoctluOlistes de sottida)

•

.

Prcaramacultural Idetaln
,
Utilitzaci6de I'AMIC i índex de continguts
Relació dels CON i SspMtrstes participants
Resuitats de les competicions
Comunicats oficials del COOB'92
Nones de seguretat (FO)
Canvis en esdevenimets
Consells Wls
Sistemes d'obtenci6 de informaci6

•

-

Acolliment - Acreditaci6 - Ass'Lents Transport - Allotjament - Instal.lacions
Actes específics Competichs - Directori telefbnic Comiat Aitres infonnacions

-

i

-

-

1

Informaci6específica segons el wl.lactiu: COI, federacions internacionals, espanydesI catalanes, eqmrtbtes, CON, jutges i Zubitres,
premsa escritai gmca, M i 0 i televisi4 joves del Camp Internacional, &sevadors. empreses col~labwadwes,wnvidats, personalitats,
Equip'92, personal deseguretat.

1

El personal del servei
d'in onnació al pkblic tenia
un on nivell de resposta
om1 i esmQIfa
en els quatre
idiomes oficials. A m&, va
assistir a cursos defonnació
en nlaciolrp kbliques S
comunieaci

d

f

2

Un &lspldnols
d'infonnaci6 que es van
situar en di erentspuntsde
les &rees o ímpi
en aquea cas, aTd"&a de
Montjuik

l

3

Dumnt els Jocs, 250
voluntaris -seleccionats
mola d'ells e n m eis
alumnes & les escoles de
turisme, van atendre els
unts d'infonnació a totes
es unitats de competició de
Ba~ccZonai de les s u b s ~

f

lloc, cal esmentar l'atenció personalitzada
mitjanqant el telbfon, el correu i el fax. El
perfil del públic usuari d'aquest servei era
molt divers i, d'altra banda, el volum de
preguntes va augmentar a mesura que
s'acostaven els Jocs. Qualsevol informació
apareguda en els mitjans de comunicació
despertava la curiositat del públic sobre
qüestions pmtuals; perb hi va haver alguns
temes, com ara l'aiiotjament, els drets de
reproducció de les marques i les imatges
comercials, les visites a les instal-lacionso
el material de promoció, que van desvetllar
interbs en tot moment. Els temes sobre els
quals es demanava informació també van
servir de termbmetre de l'opinió pública.
Altres qüestions, com ara el recorregut de
la torxa, el nombre de participants i la
venda d'entrades, per exemple, van
ocupar el primer lloc entre les preguntes
del públic en moments determinats.
També es van haver d'atendre moltes
consultes sobre els canvis d'horari en el
calendari de competicions i el pressupost

lhcades ateses per tema(de1 juliol
de 1991 a I'agd de 1992)
Total: 56300

general de l'organització, i fins i tot sobre
qüestions que no eren responsabilitat del
COOB'92, com ara la venda dels
habitatges de la Vila Olímpica.
El Departament dYInformació
al públic
també va ser responsable de la distribució
del material promocional de gran difusió
(cartells, xapes, adhesius, boligrafs, fullets
informatius, etc.) i va dirigir la campanya
de promoció mitjangant la projecció de
vídeos en centres d'ensenyament,
culturals i de lleure de tot Espanya.
Un altre aspecte important va ser la
tramesa d'informació a institucions
(Generalitat, ajuntaments, cambres de
comerq, etc.) i empreses (agbncies de
viatges, oficines de turisme, companyies
akries, entitats del transport, empreses
comercials, etc.). Aquestes institucions i
empreses, i també 5.000 persones
vinculades a l'organització, van rebre
peribdicament diverses publicacions,
entre elles la revista mensual Barcelona
Olímpica.

1

Voluntans I Torxa ollmpica (13.400)

I
I
)

I

I

Entrades (12.900)

I

Alloijament (9.400)

1

Comercial i Imatge (8.500)

1

-

1

En I'etapa de prepamció
dels Jocs, un equip de vuit
h o s t ~ eatenia
s
permanentment els taulells
d'infonnació als edificis &I
COOB'92.
2

Un &Is quiosws
d'infonnació que el Patronat
Municipal de Turisme de
Barcelona va situar en punts
estmt2giesde la ciutat.
3 14

Els assistents (3) i els
voluntaris (4) eren als punts
d'infonnació de les unitats
per resol& els dubtes drl
píiblic i del emonal
acreditat r&-ts
a
l'organització de les
competicions.

Les publicacions informatives
per al públic i els espectadors

El Departament va col.laborar també en
la celebració de les uprimeres Jornades de
Turisme a Catalunya, de la Generalitat
de Catalunya i en els Cursos de Formació
d'lnformadors organitzats pel Patronat de
Turisme de 1'Ajuntament de Barcelona.
Igualment, es va mantenir una estreta
col.laboraci6 en la transmissió
d'informació diaria a les oficines de
turisme de Catalunya i als diversos
telhfons &informació general.

El Departament d7InformaciÓal públic
col.labor8 estretament amb el
Departament de Publicacions en la
informació i la cartografia contingudes en
el Mapa Oficial, la Guia de l'espectador
olímpic i Els Jocs Olímpics de Barcelona.
Igualment, va elaborar la cartografia
continguda en dues llicencies (el
Programa oficial de TimeISports
Illustrated i la Guia turística oficial dels
Jocs Olímpics de Plaza & Janés); en la
informació olímpica que apareixia en la
Guia olímpica de transports Barcelona'92 i
l'ortoimatge a escala 1:50.000editada
conjuntament per la Generalitat de
Catalunya i el COOB'92, i en les
publicacions destinades a la Família
Olímpica que contenien informacions
generals i de la ciutat.

Aquest departament va ser l'encarregat
d'elaborar el projecte de les necessitats,
l'emplaqament, el funcionament i els
recursos dels quioscos d'informació per a
les unitats, que es concreta en
l'establiment de 61 punts d'informació a
Barcelona i les subseus. I, finalment,
durant els Jocs, també es va fer chrec de
la recepció i la resolució de les
reclamacions presentades pels espectadors
amb relació a les competicions esportives i
altres aspectes de l'organització. A més, es
va responsabilitzar dels objectes trobats
dihriament a les unitats.

Evoloei6 de les trucades
ateses

I o

I

I

I

jultol

agost

setembre octubre novembre desembre gener

1991

I

I

I

I
1992

I

I

I

I

1

1

I

febrer

rnarG

abnl

matg

juny

jul~ol

agost

1

La realització de la
pel.lícula oficial dels Jocs
de Bnmlona'92 --com la
publicmanÓ
de la
~ M E M ~ R IO
AFICIAI,
obligat&r&zper Carta
Olímpica- em un
com@mís assumit pel
COOB92 en el seu
contracte amb el COI.
2

Els quatre volwns & la
M E M ~ R I AOFICIAL -que
es comercialitzaven per
primera vegada- van ser
dissenyats per Yves
Zimmermann, i hi va
coClabomr el pintor
Antoni Clav4 autor de
les coberta
3

La resentaci6 del segon
vo&m de la M E M ~ R I A
OFICIAL va tenir lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona el
17 de dnsembre de 1992.

r La Membria i la Pel-licula Oficial
I La Membria Oficial
La membria oficial és l'informe complet
sobre els jocs olímpics que, segons la
Carta Oiímpica, ha de ser presentat pel
comité organitzador al COI - e n francbs,
en angl5s i eventualment en la llengua del
país on han tingut lloc els jocs-en un
termini mhxim de dos anys després de la
cerirnbnia de clausura. Cadascun dels
membres i membres honoraris del COI,
cadascuna de les federacions
internacionals que hagin figurat en el
programa olímpic i cadascun dels comitbs
oiímpics nacionals que hagin pres part en
aquella edició han de rebre un exemplar
d'aquesta publicació.
El COOB'92, perb, va optar amb forqa
antelació per canviar aquest enfocament
de la membria, restringida fins aleshores a
la Família Olímpica, i va decidir que la
~ ~ E M O R IOFICLAL
A
DELS JOCSDE LA XXVA

OLIMP~ADA
s'editaria en els quatre idiomes
oficials i es posaria a la venda. Per
assegurar la viabilitat del projecte, va
decidir també limitar el temps de
realització de la MEMORIA
a la meitat, de
manera que quedés enllestida, com a
mhxim, un any després de la clausura.
Així, un any i mig abans de l'inici dels
Jocs ja es va crear dins el Departament de
Publicacions del COOB'92 el nucli que
seria l'origen de l'equip encarregat de la
redacció dels quatre volums que havia de
tenir l'obra; es disposava, a més, del
personal del Departament de Serveis
Lingiiístics per corregir l'original catal2 i
traduir-10 als altres tres idiomes. El
contingut de l'obra va quedar aprovat al
gener del 1991, i abans de l'estiu d'aquell
any ja se'n havia fixat el disseny.
La comercialitzacióde la MEMORIA entre
el gran públic influla, lbgicament, en la
seva mateixa concepció. Calia allunyar-se
del mer informe estadístic i dissenyar,
redactar i il-lustrarl'obra pensant que, per
més que els seus destinataris continuessin

sent els diferents col-lectiusque
componen el Moviment Olímpic, havia de
ser capac;també d'interessar altres lectors.
El 12 marc;de 1991, el COOB'92 va signar
un contracte de distribució de la MEM~RIA
amb Enciclopkdia Catalana SA, que
disposava d'una bona xarxa comercial i
que tenia una llarga experikncia en la
distribució i la venda de grans obres en el
mercat editorial catali.
El volum I, dedicat a la Candidatura
olímpica, va aparcixer al maig del 1992,
dos mesos abans de l'inici dels Jocs. El
volum IV -centrat en l'anilisi dels
esdeveniments esportius i culturals que
van tenir lloc del 25 de juliol al 9 d'agost
de 1992, i en les residkncies i els serveis
posats a la disposició de la Família
Olímpica durant aquells dies-va ser el
primer dels tres restants que es va
publicar. El volum I, per les seves
característiques especials, es va realitzar a
partir de la consulta dels informes i les
publicacions produiits per l'oficina
Oiímpica, i d'entrevistes personals. En

canvi, els altres tres es van elaborar a
partir dels informes realitzats pels tkcnics
responsables de cada programa del Pla
Director, que es van lliurar a l'equip
coordinador de la MEM~RIA
dos mesos
després d'acabats els Jocs. L'equip de
redacció va homogene'itzarl'estil i la
presentació d'aquests informes i va
seleccionar el material grfic i estadístic
adient en col.laboració amb els
responsables de l'arxiu fotogrfic. Altres
persones van tenir eura de la maquetació i
el seguiment de la impressió. En total,
l'equip de la MEM~RIA
OFICIAL ha estat
compost per una quinzena de persones.
El mateix equip es va responsabilitzar de
l'edició d'un volum de resultats dels Jocs,
que proporciona una informació detallada
al mhim sobre les diferents fases de la
competició esportiva. Aquest volum de
resultats, distribuit entre els membres de
la Familia Olímpica, va acompanyat d'un
disquet amb les biografies esportives dels
medallistes oiímpics que van participar als
Jocs de Barcelona.

1i2

Dos moments &lproc&
& roducci6 dek
defi IMEM~RIAO ~ C I A L '
impressió (I) i muntatge
&fotolits (2).
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e & la pel-lícula
Zcimt6) va
comwar a Bmerlona el
19 de julioh i va durur
ininterrompudamentfins
a1 9 d'agost. En la
cerim6nia inauguml(4), es
van utilitzar 12 uimeres.

I

La Pel-li& Oficial

La tradició de recollir els actes d'uns jocs
olímpics en una pel-lícula oficial es va
iniciar amb la consolidació del Moviment
Olímpic modern com un fenomen
rellevant de la histdria del segle XX.Perd
la primera pel-iículaoficial que va
ultrapassar el mer documental i va ser
concebuda i realitzada amb ambició
artística va ser la de Berlín736;la cineasta
Leni Riefenstahl, adscrita a
l'expresionisme, va dirigir aquella obra
mestra del cinema, que constitueix al
mateix temps una encesa apologia de
1'Alemanya nazi. L'aparició de la
televisió, a Roma760,va significar un altre
canvi en la concepció de les pel-lícules
oficials: en efecte, aquest nou mitja va
anar cobrint, cada vegada més, les
necessitats informatives i documentals
que abans satisfeia el cinema. Com que,
d'altra banda, el COI va mantenir
l'obligatorietat de la pel.lícula oficial, els
comitbs organitzadors van optar per
seguir l'exemple de Berlín, i van

encomanar sovint les respectives
pel-licules a directors de renom (com Kon
Ichikawa, Milos Forman, Claude Lelouch,
Mai Zetterling, John Schlesinger o Arthur
Penn), i alternant l'enfocarnent dramhtic i
el documental (de vegades amb la inclusió
d'un actor famós encarnant la figura del
narrador o comentarista, de vegades amb
un carhcter més experimental).
En el contracte signat amb el COI, a
Lausana, el 17 d'octubre de 1986, els
responsables
de l'organització de
y
Barcelona % van assumir el compromís
de realitzar la peldícula oficial d'aquesta
edició dels Jocs. La propietat intel4ectual
de l'obra correspondria al COI, que en
cediria els drets d'explotació comercial al
COOB792o a la productora de la
pelalicula per un període de quatre anys.
El COOB'92 va decidir, posteriorment,
confiar el projecte a una productora que
n'assumís completament les despeses de
finansament, producció i distribució.
Durant el 1990, va rebre quatre propostes
en aquest sentit (dues de nord-

americanes, una d'hispano-britanica i una
d'espanyola, amb un realitzador anglks);
totes quatre oferien finangar el 100 % dels
costos de la pel.lícula i negociar el període
de cessió dels drets d'explotació comercial
amb el COOBY92i amb el COI.
Després Canalitzar les propostes, es va
escollir la presentada conjuntament per
tres productores espanyoles: Group Films,
Iberoamericana Films Internacional i Lola
Films. El seu projecte era un documental
titulat Marató, que incloi'a també elements
de reconstrucció histbrica i elements
dramhtics, dirigit per Hugh Hudson,
l'autor de Chariots of fire (Carros de foc).
Per tal de simplificar la producció, les tres
productores implicades van constituir una
nova societat, Ibergroup SA, amb seu a
Barcelona. A l'estiu del 1991 es va signar
el contracte entre Ibergroup, el COOB'92
i el COI; la productora s'hi comprometia a
realitzar un llarg metratge sobre els Jocs
de Barcelona, i a canvi n'obtenia els drets
d'explotació comercial durant un període

renovable de set anys; a més, el contracte
preveia la possibilitat de fer un producte
més llarg i dividit en capítols per a una
possible difusió televisiva.
Immediatament va comengar la fase de
preproducció. D'acord amb Hugh
Hudson, per aconseguir un producte més
atractiu des del punt de vista comercial, es
va contractar el prestigiós guionista de
televisió britanic Melvin Bragg. Bragg i
Hudson van visitar diverses vegades
Barcelona, per familiaritzar-se amb
l'ambient i la histbria de la ciutat, i van
acordar el pla de l'obra. El guió se
centrava en la marató, i incloi'a narracions
directes a c b e c d'actors famosos i
imatges --de ficció, evidentment-de la
cursa de Filípides després de la bataila
entre grecs i perses (490 aC), i de la cursa
de Spyridon Louis en els primers jocs de
rera moderna. Les maratons masculina i
femenina de BarcelonaY92
constituirien,
doncs, l'eix argumental, en el qual
s'haurien d'inserir imatges dels diversos
esports, de la ciutat i de temes d'interks
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En 22 jornades es van
enregistrar més de
200.000 m de el.lícula
(sis o set
més h i
se sol r o a b per a un
lametratge
convencional).

vcgJ'

3

Carlos Saura es va
incorpomr w m a director
deMnrntó oques
setmana =%ans de 19inici
del rodatge.

4i6

L'equq de pmducn'ó de
Marato estavafonnatper
49 rof~~~ionalsflros,
i
utifitzava8
p
r
n
scom
a unitats m BI (4).
5

Pablo G. del Amo
(muntador) i Carlos
Saura (director) durant la
fase de muntatge de
Marató.

relacionats amb l'olimpisme (el dopatge,
la comercialització, etc.).
Poques setmanes abans de l'inici del
rodatge, Hugh Hudson va abandonar el
projecte per discrephcies amb Ibergroup
i per raons pressupostAries. Aleshores
Carlos Saura va ser contractat com a
director de la pel.lícula.

La incorporació de Carlos Saura va
comportar canvis en el pla de MaratcS. El
guió va ser modificat: es van suprimir els
narradors i es va centrar l'atenció,
sobretot, en l'univers de l'esportista. A
més, després de presenciar la cerimania
inaugural, Carlos Saura va decidir que la
reconstrucció de la batalla de Marató es
fes amb la col-laboració de La Fura dels
Baus, que es van incorporar a l'equip de la
pel-lícuia. D'altra banda, pel que fa a la
producció, Ovideo TV es va integrar a
l'empresa, i Televisi6 Espanyola va
adquirir els drets d'antena per emetre la
pel-lículaa Espanya.

,'
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El rodatge va comen5ar a Barcelona una
setmana abans dels Jocs. Seguint el
calendari de les competicions, es van
rodar imatges de vint-i-dos esports (tots
els oficials, excepte futbol, tir olímpic,
bildminton, piragiiisme i beisbol, i tots els
de demostració, excepte taekwondo),
imatges d'entrenaments i de la Vila
Olímpica, entrevistes amb esportistes, etc.
En vint-i-dues jornades de rodatge, entre
el 19 de juliol i el 9 d'agost, es van
enregistrar més de 200.000 m de pel4ícuia
(sis o set vegades més del que se sol rodar
per a un llarg metratge normal).
A l'octubre del 1992 es va iniciar la fase
de muntatge, per a la qual es va disposar
també dels enregistraments fets per
RT0'92, i es van rodar encara algunes
seqiihncies necessaries per completar el
material (com la bataila entre grecs i
perses). La fase de postproducció va
quedar tancada, amb el muntatge i la
sonorització definitius de la pel-licula, al
gener del 1993.

Empreses col.laboradores dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992
-

Socis col.1

4pple Computer
JMcd i Gestió
Sema Group T&
Eritel
:ricsson
relettra
viondo-Enimont
3alsam
iony

-

Pireui
Pesa
Femando Roqué
Ara Services
Adic
Gas Natural
Plaza & Janés Editores
Motormas6
(Evinrude-OMC Cobra)

0
1
~
~
Jerrold
Jeanneiiu
Fiibrica Nacional
de Moneda y Timbre
Mapasa
Brunswick Co.
Enher
Fecsa

~

Prove'idorsoficials

1

El pla comercial elaborat
I'any 1987, e s t d ~ i aque er
a cada categoria de pro&cte
i país hi hauria un
patrocinador únic Tambk es
va optar per una política
restrictiva amb relaci6 al
nombre total d'empreses que
podien tenir drets d'ús de les
marques &I COOB92 en els
mitjans de cornunicaci6 de
masses. Les categories del
patrocini de Barcelona92
van ser quahc: soci
coblaborador, aahocinador
oficia4 rove& oficial i
prove f d r & material
esportiu.

1 Els antecedents
Els resultats econbmics negatius dels Jocs
de Mont-real96 van contribuir a reduir el
nombre de ciutats candidates a organitzar
les edicions posteriors dels jocs olímpics.
Així, l'any 1978 tan sols Los Angeles va
presentar la seva candidatura per organitzar
els Jocs d'estiu del 1984, i el 1981 només
Seiil i Nagoya van competir per als del 1988.
Fins l'any 1984, el finangament dels jocs es
basava principalment en les aportacions
de les institucions públiques i en la venda
d'entrades i de col~leccions(medalles,
segells, etc.). El comitb organitzador dels
Jocs de Los Angeles, perb, va demostrar
que era possible organitzar uns jocs
olímpics sense dbficit aplicant-hi les
tbcniques de comercialització habituals en
els grans esdeveniments esportius dels
Estats Units. L'bxit econbmic de Los
Angeles'84 explica que la nominació del
1986 s'hagués de decidir entre sis ciutats
candidates, entre les quals Barcelona
obtingué la designació.
En el Dossier de Candidatura de Barcelona,
tal com s'explica en el primer volum
d'aquesta M ~ ~ O R OmcIAL,
IA
ja es va tenir
molt en compte la gran importhncia dels
ingressos comercials. Els resultats finals,
perb, van superar amb escreix les previsions.

I El programa comercial
El programa comercial del COOBY92
inclo'ia els ingressos derivats de la cessió
de 1'6s comercial de les marques del
COOBY92(logotip, mascota i designació
oficial): patrocini, llicbncies, col.leccions i
loteries.
En aquest aspecte, la regla 53 de la Carta
Olímpica (en l'edició del 1987) preveia que
per a l'explotació de les marques del
comitb organitzador en un territori calia
negociar i obtenir l'autorització del comitb
olímpic nacional (CON) respectiu. A més,
el contracte d'atorgament dels jocs, signat
amb el COI a Lausana immediatament
després de la nominació, va establir el
requisit addicional que el COI aprovés tots
els contractes comercials i r e b b un
percentatge del 3 % dels ingressos derivats
de la comercialització d'aquests símbols.
L'acord comercial per al territori espanyol
es va signar 1'11 de marg de 1987 amb el
Comitb Olímpic Espanyol (COE);
posteriorment es van anar signant
contractes de comercialització amb els
comitb olímpics nacionals, fins a un total

de 84, per a l'explotació de les marques
del COOB'92 a l'estranger.

I El patrocini
Dins els plantejaments de comunicació de
les empreses creix l'interbs per diversificar
les seves inversions comercials cap al
patrocini d'esdevenimentsesportius i el
mecenatge d'activitats culturals. Els jocs
olímpics, per la gran difusió que han
adquirit, ofereixen una excel-lent
oportunitat a les empreses per associar-se
als valors de joventut, esport i universalitat.
L'objectiu del programa de patrocini del
COOB'92 era maximitzar els ingressos
derivats de l'interbs de les empreses a
vincular-se als Jocs Olímpics de Barcelona.
En aquest punt, perb, convé recordar que
la Carta Olímpica prohibeix la publicitat a
l'interior de les instal-lacionsesportives.
Per tant, a diferbncia del que és habitual en
el patrocini esportiu, pel fet de participar
en el patrocini olímpic les empreses no
adquirien un mitja publicitari sinó
solament el dret de fer servir les marques
del COOB'92 en la seva comunicació.
El pla comercial, que s'elaborh durant
l'any 1987, establia que un dels principis
del patrocini olímpic seria el criteri
d'exclusivitat per categoria de producte.
Aixb significava que per cada categoria de
producte i país hi hauria un patrocinador
únic; d'aquesta manera, el fet d'obtenir-ne
els drets de patrocini implicava
automaticament apartar els competidors
de l'hmbit olímpic. Aquest criteri va
contribuir, sens dubte, a augmentar
l'interbs de les empreses pel programa.
Cal dir que el tabac i l'alcohol
a excepció del cava i la cervesa-van
quedar fora del programa.
Aplicant aquest principi, el COOBY92
-conjuntament amb el COI, tots els
comitbs olímpics nacionals i el comitb
organitzador dels Jocs d'Albertvilleva negociar a escala mundial els drets de
patrocini per a un conjunt de categories
de productes. Aquest programa,
anomenat The Olympic Programme
(TOP-2), tenia el seu precedent a
Seii1'88 (TOP-1) i estava orientat a
empreses multinacionals de productes de
consum interessades a assegurar-se, en
exclusiva mundial, una estratbgia de
comunicació basada en la vinculació a
l'olimpisme. Amb aquesta finalitat, tots
els comitbs olímpics nacionals van deixar
aquestes categories liiures en els seus
territoris respectius.

Després d'analitzar les experibncies
anteriors, un altre dels criteris aplicats va
ser el d'optar per una politica restrictiva
pel que fa al nombre total d'empreses que
podien tenir drets d'ús de les marques del
COOB'92 en els mitjans de comunicació
de masses. L'experibncia va demostrar
l'encert d'aquesta orientació. Les
categories del patrocini de Barcelona'92 van
ser quatre: soci col-laborador, patrocinador
oficial, proveldor oficial i prove'idor de
material esportiu oficial.

sobretot, en productes i serveis-era de
2.500 milions de pessetes. La categoria de
soci col-laborador solament es va establir
per a empreses del mercat espanyol.

Patrocinador oficial
Aquesta categoria anava dirigida a les
grans empreses de consum que realitzen
regularment grans inversions en promoció
i publicitat i que volguessin associar la
seva imatge a la de l'olimpisme i
Barcelona'92. Es va establir que el
nombre mbim d'empreses fos de
quaranta -comptant-hi les incloses en el
TOP-2-i que adquirissin l'exclusiva en la
seva categoria de productes. Tenien el
dret d'ús dels símbols del COOB'92 en els
mitjans de comunicació de masses.
L'aportació mínima fixada per al mercat
espanyol, predominantment en meta-lic,
era de 600 milions de pessetes.

Categories
Soci col.laborador
Aquesta categoria anava dirigida a grans
empreses que havien de col-laborar molt
estretament amb el COOB'92 i intervenir
en la gestió d'iirees vitals de l'organització
dels Jocs. En qualsevol cas, havien de ser
companyies que realitzessin un volum molt
important de despeses en comunicació. El
nombre m h d'empreses d'aquesta
categoria va ser fixat en nou. L'aportació
mínima --en aquest cas materialitzada,

Proveidor oficial
Aquesta categoria era reservada a
empreses de productes o serveis tbcnico-
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1

El TOP-2 (TheOlympic
Rogramme) o f d a a escala
mundial els d m de
patrocini per a un conjunt &
mtcgoriea de productes. El
wntmcte va ser s i p t a
Lausama e1 27 de juliol de
1988, per Josep Miquel
Abad a mpresentaci6 del
COOB'92, Jean-Claudc
Killy en nom del Cornit¿
Or$mti&r
dels Jocs
Olzm ics dyhivem
d 'AI genvillr, i Richard
Pou& per part del COI.
2

El nombre mdwin &so&
wl.labomdors va serfixat
en nou. Dins aquest grup,
IBM va aportar la
tecnologia infonndtica dels
Jocs.
3i4

a t r o c i ~ d o mundial
r
de
es ~ c u n t (4),
s i
Campofrio com a
patmci&r
nacional
productes canis (3).

5i6

Elspatrocinadom o cials
renzen el d n t d'Lr d l s
símbols del COOB92 en els
mitjans de commicaci6
masses. E m el cas de Cola
Cao, que va obtenir
17exclurivaen productes de
cacau soluble (S), i P aso,
patrocinador naciona?de
vehicles induhiais (6).
7

El pro 'ecteAlcatel
~arcehna
1992 va ser el
nom del servei d7infonnació
que a uesta empma, soci
co~.~a!omd~r,
va posar a la
disposició dels mitjans de
comuniwci6 de gairebé
50 paisos, des del 8
d70ctubn& 1990flns a la
vigília de la cerimdnia
d'inauguraci6 dels Jocs.
8

Per a I'elaboraci6 del
Sistema d'lnfomació de
Resultats (SZR) es va
comptar amb e1patrocini de
I'empma ms,
com a
patrocinador nacional de
soñware de esti6&
resultats
Ot0
fia,
coberta delf u d t t%zlgatiu
del SZR.

AL

professionals que basaven la seva
comunicació en el mhrqueting directe i els
mitjans especialitzats. No podien fer ús
dels sfmbols del COOB'92 en els mitjans
de comunicació de masses. L'aportaci6
era sobretot en e s w e i estava fixada en
un m6nim de 150 milions de pessetes.

Provei'dor de material esporhrh~
oficial
Aquesta categoria era similar a l'anterior,
perd no hi havia una aportació mínima.
Estava destinada a obtenir el material
necessari per a la realitzat56 de les
diverses proves esportives, homologat per
la federació internacionalcorresponent.
L'ús de les marques del COOBW en la
seva comunicació s'havia de limitar tambC
als mitjans especialitzats. -,

La captació de patrodnadors
La tasca de segmentació del mercat en
categories de producte i I'inici de
I'aplicació del pla comercial es va produir
a la tardor del 1987. GrMes als bons
resultats que havia tingut el programa

TOP-1, el TOP-2 es va negociar
majorithriamentdurant I'any 1988.
Aquesta celeritat a l'hora d'establir les
bases del pla comercial i de negociar els
principals acords va resultar molt útil,
perqu* el caliu de la nominació, que
encara es mantenia, va crear un ambient
molt favorable per a la venda. A mhs, la
conjuntura favorable del moment i
I'optimisme ewndmic que regnava van
col-laborar a facilitar l'acci6 comercial.
Inicialment es va establir un ordre de
prioritat de negociació de les diferents
categories de productes segons el valor
potencial del patrocini i la urgencia per
conbíxer I'empresa patrocinadora. Els
socis col.laboradorses van considerar
prioritaris, atesa la necessitat de saber
quins condicionaments tecnolbgics
afectarien I'elaboració dels projectes en
els camps fonamentals, com ara
I'electrbnica, les telecomunicacions, k
informiltica, l'antomoció, etc.
Tots els socis col.laboradors van ser grans
empreses espanyoles o estrangeres amb

1

L'empma Damnt,
patrocinador nacional; va
proporcionar cervesa sense
alcohol a totes les ersones
acreditades en les ;Piferma
instal.lacions dels Joix
2

SEAT va facilitar a
I'organitzaci6 olím ica la
Jota de turismes i6rgonete.v
3

EI Corte In I& soci
co~.~abom& va produir i
dism'buir els uni onnes de
IyEquip'92..09akw ban&
I'empma Frigo,
patrocinador nneional, va
subminishnr gelats al
personal de I'organitzaci6
durant els Jocs.
4

Van ser dotze les categories
de roductes que es van
incqoure dins el TOP'92.
Enm aquests hi figuraven
els equips de fár, que foren
roporcirC1onats
per I'empresa
L C O h

efectius molt importants a Barcelona;
aquests efectius s'integraren en
l'organització dels Jocs. Van gaudir de les
mhxhes contraprestacions i avantatges
que va concedir el COOB'92. La selecció
de les empreses d'aquesta categoria es va
dur a terme partint dels criteris de qualitat
del producte o del servei, i de la garantia
que oferia l'experibncia de l'empresa en la
participació en projectes similars als Jocs.
Amb el programa TOP-2, el COOB7%
s'assegurava una font important d'ingressos
i una projecció internacional per als Jocs de
Barcelona'%. Les categories de productes
d'aquest programa van ser: begudes
refrescants, productes fotogr?úics, coun'er,
snacks, revistes en llengua anglesa, mitjans
de pagament, mAquines d'escriure porthtils,
suports magnbtics, equips de fax, equips de
televisió i Audio, equips de vídeo i,
finalment, productes bptics, auditius i
dentals.

5

EI Cobi i I'dliga de La
Unibn i el Fénix, soci
col-laborador en la
categoria d'entitats
ssseguradores.

La resta de categories es van vendre país
per país. En el mercat espanyol, per
exemple, es van establir contactes amb més

de quatre-centes empreses per informar-les
de les possibilitats de patrocini amb els
Jocs de Barcelona; quinze van accedir a
aquesta categoria. Pel que fa al mkqueting
internacional,en la majoria de casos els
acords de cessió van ser puntuals per a una
categoria i un país en concret. En el cas
dels Estats Units i del Japó - e l s mercats
més importants-, es van signar acords per
comercialitzar els símbols oficials del
COOB7%conjuntament amb els dels
comitbs olímpics nacionals respectius.
En el cas dYEuropa
-tenint en compte el
gran nombre de comitbs olímpics
nacionals, els compromisos de cadascun
d'ells i la celebració dels Jocs Olímpics
d'hivern a Franga-, va ser impossible
arribar a un acord global i es va fer una
negociació país per país.
Les contraprestacions més importants, que
es van atorgar als socis i als patrocinadors
oficials, sempre amb carhcter exclusiu per
categoria de producte, anaven lligades a la
possibilitat d'ús de les marques del
COOB'92 en eis mitjans de comunicació

de masses, en publicitat i en promoció.
Les empreses de les altres dues categories
només podien utilitzar els seus drets
d'associar-se als símbols del COOB'92 en
mitjans de tipus tecnico-professionali en el
mhrqueting directe. A més d'aquest dret
d'associació als símbols dels Jocs de
Barcelona, les empreses patrocinadores
podien disposar d'altres avantatges, com
ara paquets &entrades,reserves
d'ailotjament per als seus convidats en
hotels oficials, tractament de personalitats,
serveis d'acolliment, prioritat en l'obtenció
de concessions, etc.
A més, totes les empreses col.laboradores,
fos quina en fos la categoria del patrocini, es
van poder beneficiar de la Llei de beneficis
fiscals (Llei 12/1988),del 25 de maig de
1988. Entre altres beneficis, cal destacar que
el 15 % de l'aportació al COOB792,e115 %
del cost de les campanyes de publicitat i
promoció vinculades als Jocs de Barcelona i
el 15 % de les inversions realitzadesen
compliment dels plans i els programes del
COOB'92, eren dedulbles de la quota
liquida de l'impost de societats.

El COOB'92 va fer sempre directament
les vendes en el mercat espanyol. La
dedicació exclusiva de l'equip comercial i
la seva integració total en el projecte dels
Jocs van permetre comunicar a l'acció
comercial l'entusiasme que es respirava al
conjunt de l'organització. Aquest sistema
també va donar bons resultats pel fet que
moltes vendes-totes les que
comportaven aportacions en espbcie, que
resultaren les més importants des del punt
de vista quantitatiu-es feien de manera
conjunta amb els responsables dels
diferents projectes del COOB'92. En tots
els casos s'ofkrí a totes les empreses
significatives dins cada categoria de
producte l'oportunitat d'obtenir-ne els
drets corresponents.
En el mercat estranger, en qub el volum de
vendes esperat no justificava la creació
d'una xarxa prbpia, es va operar mitjan~ant
agents. El programa TOP-2 comptava amb
InternationalSports Leisure (ISL), agent
de mhrqueting del COI, que ja havia
comercialitzat el TOP-1; aprofitant la
implantació d'aquest agent en el Moviment

1

Material cedit per 3M,
patrocinador mundial de
suporta magn2ticp.
2

Els socis wl.laboradors i els
paírocinadors 0)kial.s van
gaudir de la possibilirat d'ús
de les marques del COOB92
en els migans de
cornunicaci6 de masses, en
publicitat i enpromoci6.
Així, les ofcines de Banesto,
soci wl.labomdor que va
pammciur en la &v
de les
en&
d c ~~r o alluren
,
I'emblema &ls Joer
3

Tanca publicitdtia de Rank
Xemx, soci col-labomdoren
sistemes dYedici6.
4

Cartell depromoci6 de
Panasonie, patrocinaabr
mundial en la categoria
d'equips de vi&. -

5

Les empreses patronnnadores
van gaudir d'avantatges com
ara disposar de paquets
d'enhodcs, reserves
d'allo ament per als seus
convigts i serveis
d'awlliment. A la
fotografia, un grup &
persones visiten MonGurc
amb samarretes de Brother,
patrocinador mundial de
mrlpuines d'esmcnure.
6

Les negociacions amb
empreses que feien
aportacions en csp2cies es
van dur a tenne amb la
mmircipaci6
conjunta de
$equip comercial i dels
responsables dei3 difrents
projectes im licats del
COOBY2.
el cas,
per erenpie, e l empresa
SeZko, que va aportar els
instruments de pista i els
visualitzadors.

.fv

Oiímpic, se li va encarregar l'acció
comercial a l'estranger per a les categories
no pertanyents al TOP-2.
Només les vendes als Estats Units i el Japó
--els comites oiímpics nacionals dels quals
ja tenien el seu propi agent (Lifestyle
Marketing+Epicen el cas dels nordamericans i Dentsu en el del Japó)--i a
Fran~a,que organitzava els Jocs Olímpics
d'hivern, passaren a través d'altres agents.
Paral-lelamenta l'acció de venda, l'equip
comercial va dur a terme una intensa acció
de servei al client que comenCava amb la
preparació dels contractes, necesshiament
molt detallats, per tal d'evitar conflictes en
un terreny complex i mancat de
precedents. Aixb es va complementar amb
accions de seguiment, assessorament i
suport a les campanyes de les empreses
col.laboradores. Aíhora, el comite
organitzador exercí fermament el seu
paper de defensa dels drets dels
patrocinadors, recorrent quan calgué a
protecció legal i als tribunals. L'acció
preventiva realitzada va aconseguir crear

un estat d'opinió que va contribuir en gran
part a minimitzar el nombre d'incidbncies.
A Espanya van participar en el programa
de patrocini del COOB'92 un total de 108
empreses: 9 socis col-laboradors,12
patrocinadors mundials (TOP-2), 15
patrocinadors oficials, 25 proveldors oficiaIs
i 47 proveidors de material esportiu oficial.

I Les llic&ncies
Aquest sistema es va aplicar a les
empreses interessades a fabricar i
distribuir productes anbnims (sense la
marca o el nom del fabricant de manera
visible) que incorporessin les marques del
COOB'92. Aplegava quatre grans iínies
de productes: de consum massiu, d'alt
poder adquisitiu, de disseny i
promocionals. Entre aquests darrers, es
va concedir ilic8ncies per a productes que
anaven des del tbxtil, les joguines i la
papereria fins a objectes de joieria:
samarretes, corbates, gorres, bolígrafs,
ulleres de sol, encenedors, roba de ilit,

Barcelona '92

Mf

1

EI programa de llichrcies es
va aplrcar a les empreses
interessades a fabrimr i
distribuirproductes de
consum amb les marques del
COOB>92.
2i3

El programa comercial
afavorí la promodó
internacional de
Bamlona'92, per mig$ de
la publicitat que renlfharen
les em rss vinculades als
JOCS. En shn un a m p l e eis
CobJspublicitarisde
I'empresa Flex, patrocinador
nacional d'equips de descans
(2)' i m &Is unts de venda
de ~1'0fieialdmvenir
Prognun editat per Time
sports IlImIMted (3).
EIVnited states pom1
service (USPS)'
paírocinador mundial, va
instal-larrts d'upedició i
recepció paqueteria i
w m u per a la Família
Olímpica durant els Jocs (4).
L'emprcsa M i m va
aportar epips de
muscuiació i marcrial
esportiu per a determinada
competicions, com & el
urr de la ~'mtubticai el
bcisbol (S).

mocadors, tovalloles, ninots de peluix,
liibretes, adhesius, arracades, etc.
A l'hora de triar els llicenciataris es van
tenir especialment en compte el disseny i
la qualitat del producte, i també la
capacitat de distribució de l'empresa. Van
fer la preselecció les empreses Promovip,
per a Espanya, i BRB Internacional, per a
l'estranger.

El resultat d'aquest programa van ser:
uns ingressos aproximats de 1.800 milions
de pessetes, 65 empreses llicenciades (la
majoria espanyoles) i la comercialització
d'uns 600 productes diferents, sense
comptar variacions de colors i tailes,
posats a la disposicid dels consumidors.
Els ingressos totals del programa de
patrocini i llicbncies van ser de 56.000
milions de pessetes, la qual cosa
representa un salt quantitatiu important
respecte als anteriors Jocs d'estiu: 280
milions de dblars a Los Angeles'84 i 275 a
Seül'88 (les xifres s'expressen en dMars
del 1992, equivalents a 105 pessetes).

El 35 % dels ingressos van ser en
metal-lici el 65 % restant en esphie
(béns o serveis).
Finalment, cal remarcar que, deixant de
banda els ingressos obtinguts pel
programa comercial del COOB'92, hi va
haver altres beneficis: en primer lloc, la
promoció internacional dels Jocs de
Barcelona a través de la publicitat que
realitzaren les empreses col.laboradores
com a conseqübncia de la seva vinculació
als Jocs (la inversió estimada per a aquest
concepte ha estat aproximadament de
40.000 milions de pessetes, i el nombre de
convidats a presenciar els Jocs d'uns
30.000 espectadors); en segon lloc, el
reforg acurat del prestigi del COOBY92
gracies a la seva vinculació a empreses de
renom.
A mCs dels resultats econbmics, la
presbncia de productes llicenciats en els
comerqos va contribuir de manera eficag
a promocionar la imatge de Barcelona
durant quatre anys.

1.2i3

A lesfotogmfieuna mostra

I Les col~leccions

de les campanyes de

promoció & Telef6nica (I),
soci col~laboraokor&ls Jodel patrocinador nacional de
cava, Freixenet (2)' i &
I'empresa Danone (3),
patrocinadora & io rts,
postres i fonnatgesjZcos.
4

Per a la promoció dels Jocs
es van fer vint emissions
j?lat¿liquespreolim iques
amb vint-i-s* sege&
difrents.
5

Les loteries a ben&& dels
Jocs
6i8

Visa, patrocinador mundial,
va fer publicitat en els
autobusos dels Tra
Municipals d¿ Bamxn?
(6). Asics, va ser
patmcinador nacional de
calwt esportiu (8).
7

La col-leccid& medalla
commemoratives&&Jocs
& Barcelona va constar de
setze medalls.

A Barcelona'92, es van realitzar
emissions filat2liques al llarg dels quatre
anys de I'Olimpíada. Es van fer vuit
emissions preolímpiques amb vint-i-sis
segells diferents dedicats als esports
olímpics de competició i al logotip de
BarcelonaY92.
Durant el juliol del 1992 es
van fer tres emissions olímpiques que en
total contenien set segells.
El disseny i la producció d'aquests
productes els va realitzar el COOB'92, tal
com s'explica en el capítol #Identitat i
disseny d'aquesta MEMORIA,
i van ser
comercialitzats per Anfii SA. Els ingressos
van ser de 240 milions de pessetes.

Les medalles
El COOB'92 va encarregar a Argentfi SA
la fabricació de la col-lecció de medalles
commemoratives dels Jocs de la XXVa

Olimpíada. Aquesta col~leccióva constar
de setze medalles realitzades en tres
qualitats: or de 32 mm, or de 26 mm i
plata.
Els ingressos derivats d'aquest programa
van ser de 135 milions de pessetes.

Les monedes
El programa de monedes, elaborat i
prodult per la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, va comprendre quatre
d i e s de set monedes cadascuna. Cada
s&rieestava formada per una moneda de
vuit escuts, que representava grans artistes
espanyols; una moneda de dos escuts, que
reprodula monuments representatius de la
ciutat de Barcelona i una altra d'un escut
amb els pictogrames de Barcelona'%.
Completaven la col.lecció quatre monedes
de vuit reials de plata amb imatges
relacionades amb la histbria de
l'olimpisme. El COOB'92 va ingressar uns
900 milions de pessetes com a
consequkncia d'aquest programa.

I Les loteries

I Les concessions

A Espanya, l'organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado té
l'exclusiva per fer i organitzar loteries.
Aquest organisme utilitza la xarxa
d'administracions de loteries per vendre els
bitllets dels sorteigs especials i va transferir
al COOB'92 els guanys obtinguts per
aquest concepte.

L'objectiu d'aquest projecte era crear
punts de venda dels béns i els serveis
bhsics necessaris per als espectadors als
recintes de competició i per a les persones
acreditades a les viles, el Centre Principal
de Premsa ((=PP) i els centres d'acolliment
(port i aeroport). Hi va haver uns 60
recintes on es van atorgar concessions, 43
dels quals eren de competició.

La Llei de beneficis fiscals va establir
sorteigs anuals a benefici del COOB 92,
1'Expo 92 i el V Centenario. Es van fer
cinc sorteigs olímpics, que es van celebrar
el 24 de juny de 1989, el 23 de juny i el 22
de setembre de 1990, el 22 de juny de
1991 i el 27 de juny de 1992.
7

7

El COOB'92 es va fer chrrec de la
campanya publicithria de cada sorteig en
els mitjans de comunicació.

1

Ehpunts & venda & béns i
serveis bhsic. per a b
espectadors, situats a b
recintes de competicii6, a les
viles i al CPP, van ser
atorgats mjorithn'ament a
em reses col.labomdores.El
total de negoci es va
acostar a b 3.500 milions &
peSsctCSCS

VOL

A I'hora d'atorgar les concessions, els
elements determinants van ser la qualitat
de servei i la limitació en el preu de
venda. El COOBY92va donar prioritat en
l'adjudicació de les concessions a les
empreses col.laboradores i, de fet, gairebé
tots els concessionaris ho van ser, ja que
d'aquesta manera aconseguien reforqar la
seva projecció dins el mercat i la
vinculació als Jocs.
El COOBY92cedia els espais i
s'encarregava del condicionament
(construcció de quioscs de 3 X 3 m,

lconcapte
Alimmtad6 i begudes
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Les ulleres de la fotogrfia
van ser el model
uBarcelona'92~que va
comercialitzar especialment
per als Jocs I'empresa Bausch
and Lomb atrocinador de
matefiai d ' i r , auditiu i
dental.

il.luminaci6 i endolls, aigua, telbfon i
servei de neteja). Les empreses
pagaven el cost de la instal-laci6més un
chnon segons el marge de benefici
potencial.

A les jotografies, un lloc de
venda de souvertirs gestionat

En la taula de la pagina 388 es detallen
les concessions principals. A les viles hi
havia, a més, serveis de bugaderia,
missatgeria, perruqueria, etc.
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En total, es van instal-laruns set-cents
quioscs, on van treballar uns cinc mil
operaris de les empreses concessionhries.
El volum total de negoci, excepte els
serveis bancaris, es va acostar als 3.500
milions de pessetes.
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per Promovi a I'Estadi de
Beisbol de &adecans (3,
i un quiosc de Kodak
patrocinador mundial de
productesjotogrhfies, a les
Piscines Bernat Picornell (5).
Prop dels accessos a 19Areade
Monrjuk se situaren punts de
venda per al pliblie. A la
jotogmfia, un quiosc de
I'empresa Mars, patrocinador
mundial de snaeks
6

A les tribunes per a la
RT0'92, els monitors de
comentarista van ser
facilitats per Philips, un dels
patrocinadors mundials dels
Jocs

El Centre d'Acolliment per als
patrocinadors
Per primer cop en uns jocs olímpics les
empreses col.laboradores van tenir
l'oportunitat de disposar d'un lloc per
atendre els seus convidats.

En aquest centre, situat al Camp de la
Foixarda, molt a prop de 1'Anella
Olímpica, hi havia pavellons per a les
empreses dotats d'aire condicionat,
mobiliari, televisor, telbfon i serveis de
catering. A més, disposaven dels serveis
comuns corresponents (seguretat, centre
mbdic, transports, telbfons públics,
restaurant, centre comercial, lavabos,
servei d'acreditació, sales de treball, etc.).
Cada pavelló, amb una Lea de 75 m2 i
una cabuda per a cinquanta comensals, es
lliurava a i'empresa sol-licitant amb xarxa
elkctrica instal-lada,moqueta, mobiliari i
terrassa de 25 m2 amb jardineres. Per
facilitar l'accés dels convidats de les
empreses col.laboradores a l'Anella
Olímpica, hi havia dos trens-jardineres
que cada deu minuts podien traslladar
seixanta persones.
La seguretat va ser un dels aspectes que
van exigir més preparació i recursos,
atesa la gran concentració de
personalitats que hi podia haver. Una

empresa de restauració molt acreditada,
responsable del catering, va oferir els seus
serveis tant als pavellons de les empreses
com al restaurant adjacent al Centre
&Acolliment dels Patrocinadors. Aquest
restaurant, que oferia un bufet lliure a
preu Únic, es va instal-larper a les
empreses que no havien contractat un
pavelló o per a les que havien de fer una
recepció de més de cinquanta persones.
El Centre &Acolliment va ser inaugurat el
25 de juliol a les deu del mati, moment en
qui?les seves instal4acions es van posar a
la disposició de les vint empreses
col.laboradores del COOB'92 que havien
contractat aquest servei. L'assistbncia al
Centre &Acolliment no va ser tan alta
com s'esperava. El motiu principal
d'aquesta poca utilització cal cercar-10 en
l'atractiu que per als visitants invitats
tenien les possibilitats gastronbmiques i de
lleure que ofereix la ciutat de Barcelona,
que competiren avantatjosament amb el
servei de les instal-lacionsdel Centre,
&una qualitat excel-lent,perd forqosament
més estandarditzat.

I Els drets de televisió
Eis drets de televisió constitueixen,
juntament amb el patrocini, la font
principal de finanpment dels comitks
organitzadors i del moviment olímpic en
general. El COOB'92 es va comprometre,
en el contracte de nominació signat a
Lausana, a produir el senyal internacional,
que seria distribu'it a les cadenes
compradores dels drets, i a fornir a la
premsa, la rhdio i la televisió els mitjans de
base i la infrastructura de treball que
requeririen els professionalsque farien la
cobertura informativa dels Jocs.
El mateix contracte especificava el
repartiment dels ingressos derivats de la
venda dels drets. El primer 20 % deis
ingressos en efectiu i les aportacions en
serveis es destinarien a cobrir les despeses
previstes per l'drgan encarregat de produir
el senyal internacional,la RT0'92 en el cas
de Barcelona'%. La resta s'havia de repartir
en la proporció de dos terps per ai comiti?
organitzador i un terq per al COI. En el cas
dels Estats Units, el seu comitb o h p i c
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Les empreses wl~laboradores
van poder disposar d'uns
espais expressament
condicionats per atendre els
seus convidats Dues
perspectives dcl Centre
d'Acollimentper als
Patrocinadors situat al
Camp de la Foixarda, molt
a prop dc I'Anella Olímpica

(USOC) participa en un 10 % dels ingressos,
i el 90 % restant es repartia segons les
proporcions indicades anteriorment.
Les negociacions es realitzaren
conjuntament entre el COI i el COOB'92,
d'una banda, i les diverses cadenes i
associacions, de i'altra. Pel que fa als
resultats econbmics, com tot seguit
s'explicara, s'aconseguí ambar als 635
milions de dólars. Tenint present que per
als Jocs de Seiil se n'havien obtingut 407,
aquest resultat va confirmar plenament
tant I'interks televisiu dels Jocs de
Barcelona com la viabilitat dels
plantejaments econbmics del COOB'92.

Els resultats finals també conñrmaren el pes
decisiu que continua tenint el mercat
nord-amerid, en el qual s'obtqueren el
63 % dels ingressos per aquest concepte
- aquest percentatge havia estat del 74 % a
Seii1'88i de178% a Los Angeles'84. També
es va palesar la importbcia determinant
que l'existkncia de wmpetkncia televisiva té
en els resultats econbmics dels diferents
h b i t s internacionals.
Ingressosper drets de televisió en les
b r e s edkiom dels jocs olimpies

(en milers de d b h USA)

Ih
-

Les negociacions amb les cadenes
nord-americanes - q u e , com s'ha dit, van
proporcionar el volum més alt &ingressos
per drets de televisi& van ser les que es
van tancar més aviat; aixó encara en va
incrementar la importbcia, perquk van ser
el primer indicador objectiu de l'interks dels
mitjans de comunicació mundiaís pels Jocs
de Barcelona i van constituir un punt de
referkncia per a les negociacions posteriors.
Els presidents de tres cadenes nordamericanes (NBC, ABC i CBS) havien
estat a Barcelona, i els seus executius
havien visitat sovint la ciutat. Les reunions
entre els representants del COI i del
COOB'92 i els presidents de les cadenes es
van fer directament, sense la intervenció
d'intermediaris. L'adjudicació va ser molt
rapida: en 48 hores es van fer dues rondes.
A la primera ronda, cap de les ofertes
presentades no va satisfer les expectatives
del COI i el COOB'92. A la segona,
s'atorgaren els drets a la NBC, que va oferir
401 milions de dólars, més 15 milions en
espais de publicitat gratulta. Es va preferir
la NBC perquk oferia aquesta quantitat

Los Angeles'84

Sei11'88

225.000
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28.000
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-

' La NBC va pagar, a m6s, 10 milions de duars USA en espais gratu'its de publicitat per al COOB'92 i 5 m i l i m per ai COI.

'Dels 90 mll~onsawrdats, 66 corresponen ai pagament en efectiui els altres 24 a m e i s que calla submintstrar.

A t b que era el primer cop que els espMUstes sud-africans competien a niveH internacionaldes que h polRica de I'qmfheid els en sepa& els
primers 2 milions de dblars USA es van destinar íntqrament al

ComM Olímpic de Sud-Abica per a la promooi6 de la m i c a de I'esport I

I'entrenamentper a I'alta competici6entre la seva població, sense diiincib de races.

' Hong Kong. que Rns als Jocs de Seü1'88 havia negociat els drets per ai seu tenitori, es va unir a Barcelona'92 amb I'ABU. que negocia els
drets per a Asla.

com a mínim garantit, fet que va prevaldre
enfront d'una altra oferta molt important
perb que tenia la forma de participació en
els beneficis. Ni el COI ni el COOB'92 no
desitjaven entrar en un risc addicional,
difícil de controlar d'altra banda, i l'oferta
de 1'NBC era prou satisfactbria.
L'acord amb la Unió Europea de
Radiodifusió (UER) va arribar després
d'un procés de negociació molt més llarg.
Es partia del preu pagat pels drets dels Jocs
de Seiil, molt baix, i per al COOB'92 era
important que Europa --que no acoiüa uns
jocs olímpics des del 1972-demostrés un
veritable interks per Barcelona'92. Hi
havia també una altra limitació, la que, per
tal d'assegurar-se la m k a audikncia, es
pretenia arribar a un acord amb la UER
deixant de banda les possibles ofertes de
les cadenes privades, que, tot i que
probablement hauria pogut proporcionar
un rendiment econbmic més alt, tenien un
abast limitat pel que fa a l'audikncia.
L'actitud de col~laboració
de Televisi6
Espanyola (TVE) va facilitar l'acord, que
finalment es va tancar per 90 milions de

dólars, 66 en efectiu i 24 en serveis.
L'oferta significava multiplicar per tres els
drets pagats a Europa pels Jocs del 1988.
La negociació dels drets al Japó, la tercera
en ordre d'importancia, va tenir un
paral.lelisme notable amb el cas europeu.
La cadena estatal, la NHK, havia creat un
poo1 amb diverses cadenes privades per
transmetre els Jocs de Seid (BOJP). Van
considerar l'expericncia positiva i la van
repetir per als Jocs de Barcelona. Malgrat
els inconvenients que l'existbncia d'un
comprador únic tenia pel que fa a la
negociació dels drets, es va aconseguir
augmentar en un 20 % el preu que la
cadena japonesa havia pagat als Jocs de
Seiil. Tenint en compte que, segons sembla,
les cadenes japoneses havien pagat un preu
<<polític>>
a Seiil i que la diferhncia horaria
amb Barcelona era bastant desfavorable
(unes dotze hores), es considera acceptable
l'última oferta, de 62,5 milions de dólars.

Els casos del Canada i Austraa són molt
semblants al nord-america la
compethncia existent a cada país és el
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E1 20 % d'mgressos per Iu,
ven& dels drets de televisi0
dels Jocs de Barcelona va ser
per a la RT0'92 (I i 2)'
res onsable de la producció
&f.senyal internacional de
televisi6; la resta es va
repartir en la pmporeid de
dos tergos per al COOB'92 i
el terg restantper al COI.
3

En el contracte de
nomínació si
Lausuna, el 8%'92 es va
compromeire a produir el
senyal internacional i a
proporcionara la premsa, a
la rddio i a la televisió els
mirjans necessaris per cobrir
la informació dels JOCS.
4

L'acord amb la Unió
Europea de Radiodifiió
(EUR) va requerir un llarg
procés de negociaei3 ue es
va tancar amb 90 mizons de
ddlars, 66 en dectiu i 24 en
serveis, xifm que
multiplicava per tres els
drets pagats er la
transmissi6 $els JOCS del
1988 a Europa
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Una &mera de Televisi6

Espanyola (TVE) a lapista
de 1'Estadi Olímpic de
Monrjui'c

6

El COI i el COOB'92 van
fer conjuntament les
negociacions er a la venda
de drets de tehisi6 a les
diverses cadenes i
associacions. La NBC va
a ortar 401 milions de
olars (un 63 % del total),
m b 15 milions en espais de
publicitat g r a t u h

b?
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factor bisic a l'hora d explicar els resultats
espectaculars que es van aconseguir. Una
sorpresa agradable per al COOB792la van
donar els neozelandesos, que es
desmarcaren de I'ABU (que aplega les
cadenes asiitiques) i feren una oferta que
es consideri substanciosa.
Tant I'OTI (que agrupa les cadenes de
I'Ambrica Central i del Sud) com I'OIRT
(que té el seu k b i t a 1'Europa de l'Est) van
fer unes ofertes que es consideraren
raonables, segons les possibilitats
econdmiques dels seus mercats televisius.
Pocs mesos després de signar el contracte
amb I'OIRT, la UER es va subrogar en els
seus drets, de manera que, durant la fase
operativa dels Jocs,la UER es va ampliar
amb la incorporació dels efectius de I'OIRT.
El cas de Corea també va resultar molt
favorable, perqub es van doblar els drets
que la televisió coreana havia pagat pels
seus propis Jocs. Aquest resultat s'explica
pel gran Bxit esportiu que els coreans van
obtenir a Seiil, la qual cosa va incrementar
extraordiniriament 17inter&s
de l'opinió

pública del país per les competicions
esportives.
També cal fer esment del cas de Sud-&ica,
perqui: l'obertura cap a una poiítica
d'integració racial iniciada en aquell país
pocs anys enrera, va possibilitar la
participació dels seus esportistes en els Jocs
Olímpics i la transmissió televisiva d'aquests
en el territori sud-afric8.Tenint present la
difícil situació esportiva del país, d'acord
amb el COI es van destinar al Comitb
Olímpic de Sud-&ica, dos dels sis d o n s
de dólars obtinguts pels drets televisius.
La resta de negociacions, d'imports més
modestos, van ser molt sovint llargues i
complexes. Cal esmentar, en aquest sentit,
el cas de Puerto Rico, on la negociació es
complici per problemes econdmics de la
cadena proposada pel Comit&Olímpic de
Puerto Rico, i les negociacions que es van
realitzar amb els pdisos irabs, que es van
trobar entrebancades primer per la
Guerra del Golf i després per la
complicació que introduí en la valoració
dels drets la impossibilitat de transmetre
proves femenines.

1

Portes d'aceis &ríblic
l a
IYEstadiOlímpic. f a gran
ma bria & les competicions
ded JOCS VM tenir un
coeficient de vrnda
d'entrades superior al 90 %.

1 Les entrades
La distribució de les entrades és un dels
aspectes més delicats dels Jocs i un dels
que ha experimentat més canvis al llarg de
la histbria d'aquests esdeveniments. En el
cas de Barcelona, es va posar bmfasi a
precisar de bon principi quins eren els
objectius que es perseguien i, per ordre
d'importincia, es va decidir que havien de
ser d s següents: en primer lloc, oferir una
bona imatge dels Jocs Olímpics, de la
ciutat i del COOB'92; en segon lloc,
utilitzar un sistema just de venda i
assignació d'entrades; en tercer lloc,
aconseguir la mkdma ocupació de les
instal.lacions, i, finalment, optimitzar els
ingressos provinents de la venda de les
entrades.

Les caracteristiquesprincipals
de les entrades
Les entrades eren individuals i donaven a
una persona el dret d'accedir a una
instal-laci6i ocupar-hi una localitat. No hi
havia entrades col-lectives, és a dir,
entrades que permetessin a un grup
accedir a les instal-lacions amb un sol
document. Es va deixar de banda el
sistema de venda per lots, utilitzat en
altres edicions dels jocs, ja que
l'experibncia demostra que en aquest cas
no s'utilitzen totes les entrades venudes.
Es van implantar abonaments per a un
esport o per a diversos esports, amb
entrades individualitzades i no en forma
de carnet, per evitar que els carnets fossin
poc utilitzats. Els preus inclolen un
descompte mínim del 10 % respecte als
preus de les entrades comprades
separadament, cosa que va afavorir que
aquests abonaments tinguessin un gran
2xit de venda.
Diverses experibncies anteriors havien
demostrat que la vinculació de les
entrades amb els allotjaments donava lloc
a uns preus exagerats dels paquets
turístics; aixb en dificultava sovint la
venda, amb la qual cosa les entrades no
eren totalment aprofitades. Per aquesta
raó, el COOBY92va adoptar com a criteri
bhsic d'actuació la desvinculació total
entre els allotjaments i les entrades a les
instal.lacions.
La fabricació de les entrades es va
adjudicar a la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre. Es van imprimir sobre
paper d'alta seguretat, molt similar al

paper moneda, sobre el qual es van
estampar totes les dades invariables, els
fons de color, els logotips i un holograma.
Tot aixa va fer que les entrades fossin
molt difícils de falsificar atbs el poc temps
que quedava disponible per realitzar la
falsificació.

1 Els preus
La bona imatge --el primer objectiu que
es perseguia-i els compromisos assumits
aconsellaven l'aplicació d'uns preus
assequibles, que fessin possible
l'assistbncia del major nombre de públic a
les competicions. En aquest sentit,
malgrat la gran demanda que hi havia per
a determinats esdeveniments i per a
algunes instal.lacions, no es van fixar els
preus que el mercat hauria permb.
Cal destacar que els dos terqos de les
entrades dels Jocs de Barcelona van tenir
un preu igual o inferior a les 2.000
pessetes, i que només un 5,l % van
superar les 5.000 pessetes. Com és lbgic,
les entrades per a les cerimbnies
d'inauguració i clausura van tenir uns
preus que s'adeien més amb la demanda
(9.000,18.000 i 46.000 pessetes, segons la
zona); tot i aixb, es van exhaurir
rhpidament.

I La distribució
Cal dir, en primer lloc, que els beneficiaris
de la norma 60 de la Carta Olímpica (en
l'edició del 1987) -personalitats,
membres del COI, dels comitbs olímpics
nacionals i de les federacions
internacionals, i també periodistes i
esportistes-tenien dret a localitats de
llotja gratultes. Totes aquestes persones
van poder accedir a les instal-lacions
només exhibint l'acreditació pertinent.
Excepcionalment, és a dir, en les
cerimbnies d'inauguració i de clausura i
en els esdeveniments considerats d'alta
demanda, només es podia accedir a la
instal4ació amb una entrada especial
presentada juntament amb l'acreditació.
Les entrades de públic van ser distribuldes
considerant tres tipus d'espectadors. El
primer grup comprenia les persones, les
empreses i les institucions que, per
compromís contractual amb el COOB'92,
havien adquirit el dret preferencial de
compra d'entrades. Es tractava sobretot
de patrocinadors, cadenes de televisió,
institucions, federacions i delegacions
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51.n

1.7

43.6

< 2.000 pta.

723

67,44
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e 1.000pta

Distribuei6 de preus de les entrades
peresport

%

25,6

< 3.000 pta.

850

79,29

3

76,9

< 4.MX) pta.

971

90.58

3.5

89.7

< 5.000 pta.

1.005

93.75

3,7

94.9

< 6.000 pta.
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96.45
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Distnincióde les locaütats en fondo
dels preus (acumulat)

1

Banesto, banc oficial dels
Jocs, es va er drrec de la
recollida comandes i
pagaments i de la distribució
d'entrades entre el públic
espanyol.

f
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~ n &
el febrer i el juny del
1991 es va desenvolupar la
primera fase d'admissió de
comandes. El corredor de
motos Sito Pons i jugadors
de I'equip de basquetbol del
Joventut de Badalona van
visitar I'ofcina central de
Banesto el ptimer dia de
venda d'entrades al públic
3

Elpúblic espanyol va rebre
tota la infonnaci6 refrenf a
la compra &entrades per
m i m dfunfuller, del qual es
van editar dos milions
d'eremplars. Hifigurava la
descripció del sistema i el
prockr de reserva, el
calendari i la llista de preus
per sessions i abonaments.

diplomi?itiques. Per mitja d'aquest sistema,
es van distribuir 603.377 entrades.

Vendes a l'estranger
El segon grup &espectadors estava format
pel públic resident a l'estranger. En
aquest cas, seguint la tradició d'altres
edicions dels jocs olímpics, el sistema de
distribució d'entrades es va fer a través
dels agents exclusius que cada comitk
olímpic nacional designava per a la venda
d'entrades al seu territori. Es pretenia
que, en la mesura del possible, el preu
d'una entrada fos el mateix arreu del món.
El COOB'92 no va forqar cap agent a
comprar entrades que no desitgés, per tal
que després no hi hagués entrades
venudes que no fossin utilitzades per
ningú. A través d'aquest canal es van
vendre 661.565 entrades. El país
comprador principal va ser els Estats
Units, amb gairebé un terq de la quota
global, seguit de diversos palsos
europeus.

Vendes a Espanya
Finalment, el col4ectiu més nombrós va
ser el del públic nacional, que incloya totes
les persones que compraven entrades des
de qualsevol domicili del país o bé
directament al Centre de Distribució
d'Entrades o a les taquilles de les unitats
durant els Jocs. Banesto, banc oficial dels
Jocs Olímpics, es va fer carrec de la
recollida de comandes i pagaments, i de la
distribució d'entrades entre el públic
resident a Espanya fins al moment dels
Jocs, en qu6 les poques entrades
disponibles es van vendre directament a
les taquilles.
El públic espanyol va rebre tota la
informació referent a la compra
d'entrades per mitja d'un fullet
informatiu, del qual es va fer una edició
de dos milions d'exemplars. Estava
disponible a totes les oficines del grup
Banesto, i hi figurava una descripció del
sistema i del procés de reserva, un
calendari, una llista de preus i els codis de

cada tipus d'entrada o abonament, que
serviren per agilitar el procés de les
comandes. El sistema de venda d'entrades
per al públic nacional va seguir quatre
fases consecutives, i, en conjunt, se'n van
vendre 1.756.798.
Entre el febrer i el juny del 1991 es va
desenvolupar la primera fase del procés
de distribució, que va consistir a rebre les
comandes per a l'adquisició de les
entrades. L'ordre de recepció no
implicava cap prioritat en l'assignació.
D'aquesta manera s'evitaven les cues i es
donava la mateixa oportunitat a tothom,
ja que els problemes plantejats pels
excessos de comandes sobre les
disponibilitats d'entrades es van resoldre
mitjangant un sistema de loteria.
Durant aquesta fase es va mantenir un
servei telefbnic extern d'informació al
públic, destinat exclusivament a informar
sobre aspectes relacionats amb la venda
d'entrades. Aquest servei fou suprimit
posteriorment, ja que el públic preferia

rebre directament la informació a les
oficines banchies.
En lliurar les comandes d'entrades a
l'oficina de Banesto corresponent, el
peticionari havia de pagar anticipadament
la totalitat de l'import; aixa es va fer amb
la finalitat de desencoratjar les comandes
destinades a l'especulació. Aquest
procediment, sumat al fet que faltava més
d'un any per a l'inici dels Jocs, va
provocar algunes crítiques del públic.
Si es preveia que un esdeveniment havia
de tenir una gran demanda, es marcava un
límit de quatre entrades per sessió i
comanda, independentment del tipus de
peticionari, ja fossin persones físiques o
jurídiques. En coherbncia amb aquesta
mesura, durant la primera fase cada
persona podia fer solament una comanda.

El sorteig d'entrades d'alta demanda es va
dur a terme al juliol del 1991. No es va fer
per comandes completes, sinó per
esdeveniments, de manera que la

1 i2

EI Centre de Distribució
d9Enbudeava funaonar des
del maig fins al juliol del
1992. Les enh*adeseren
lliurades al matek centre o
bk per corren, si el dient ho
prcfmrna
3

Les ennadcs van ser
r la Ftíbricn
Mone&y
Timbrc. Es van imprimir
sobre p a p d'alta seguretat,
molt similar al paper
mone&, sobre el qual es van
estampar els fons de colors,
el logolip de Barcelona92 i
un holograma del Cobi

ZPI*

4

El sorteig d'enrradcs per a
les sessions sobrulemandes
es va dur a terme al juliol
del 1991. Després del
sorteig es van haver &
retornar 52.778 sol.lidtuds.

5

Un dels accessos a les grades
&I Real Club &Polo, on
van tenir lloc les proves
d'hípica
6

Dumnt els Jocs van
funcionar 94 taquilles a les
unitats & com eticid, on es
van ve& 44l5.28
entrades. Taquilles de venda
d'entmdcs i accersosperal
piiblic a I'Anella 01 mpzca.

possibilitat que cada peticionari
aconseguís una part de la comanda que
havia fet fos m b a . Després del sorteig,
es va informar els peticionaris dels
resultats i es van tomar els diners de les
peticions no ateses.
És interessant remarcar que, malgrat els
cinc mesos que dura aquesta fase, dos
ter~osdel total de les comandes es van
formalitzar l'úitima setmana, amb la
formació consegüent de cues a les oficines
de Banesto. Al final d'aquesta fase,
s'havien venut 305.695 entrades.
Després del sorteig es van haver de
retornar 52.778 sol4icituds. A totes les
persones afectades pels retorns a causa
de la sobredemanda en les cerimbnies
d'obertura i de clausura, en la gimnastica
rítmica i en les finals d'atletisme,
basquetbol, beisbol, gimnastica i natació,
entre d'altres-se'ls va oferir la
possibilitat de comprar, amb prioritat,
les entrades que encara hi havia
disponibles abans d'iniciar la fase
següent.

La segona fase de l'operació era la de la
reserva d'entrades en ferm, que s'estengué
entre el setembre del 1991 i l'abril del 1992;
les peticions s'adjudicaven sense comanda
prsvia ni sorteig i es confirmaven
immediatament, ja que el sistema
informava en temps real de les entrades
disponibles. Aixb permetia fer les vendes
en ferm en el moment de satisfer-ne el
pagament a les oficines de Banesto.
En aquesta fase es van vendre 213.709
entrades. La llarga durada d'aquest
període va fer que no hi hagués presses ni
cues per comprar. Se'n van continuar
comprant de manera molt selectiva en el
cas dels esdeveniments més interessants.
Les entrades venudes en la primera i
segona fases es van posar a la disposició
dels compradors a les mateixes oficines de
Banesto.
El procés d'assignació del número de
seient a cada entrada va ser, sens dubte, el
problema més difícil de resoldre. Per
decidir la prioritat en l'assignació dels

SO!

Resum del calendari i fases
de la venda d'entrades

millors seients, es van respectar els
resultats del sorteig celebrat entre el
públic espanyol que havia fet comandes
d'entrades en la primera fase de
distribució, i es va seguir estrictament
l'ordre cronolbgic per a les entrades
venudes en la resta de fases.

Desembre1990: finalització de les
negociacions amb les televisions, els
patrocinadors, altres compromisos
contractuals i els agents de l'estranger.

Entre el maig i el juliol del 1992 es va fer
operativa la tercera fase: la venda directa
de les entrades. Aquesta fase diferia de
l'anterior pel fet que les entrades eren
lliurades al Centre de Distribució
d'Entrades o per correu, si el client ho
preferia.

Febrer 1991: inici de l'admissió de
comandes a Banesto pel públic espanyol
i inici de les vendes a l'estranger.
Juliol 1991: sorteig i adjudicació de les
comandes del públic espanyol.
Setembre1991: inici de la segona fase de
venda al públic espanyol a les oficines de
Banesto.

Les vendes d'aquesta fase van ascendir a
447.218 entrades. La major part
d'aquestes vendes es va fer efectives els
darrers dies, quan els Jocs ja s'acostaven.
Hi va haver factors que van influir en
l'increment del ritme de venda, com ara la
victbria del FC Barcelona en la copa
d'Europa de futbol el 20 de maig i,
especialment, l'arribada de la torxa
olímpica, el 13 de juny.

Abril 1992: impressió i lliurament de les
entrades adjudicades.

Maig 1992: inici de la venda d'entrades
al Centre de Distribució d'Entrades.
Juliol 1992: inici de venda a les unitats.
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92
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CoefPdent de venda doentrades
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BO Boxa
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TE Tenn~s

CA Piragüisme
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TT Tennis de taula
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Vi3 Voleibd

89

M Hfpica
FE Futbol
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TK Taekwondo

HO Hoquei
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99
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55
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Les entrades per a la
cenenmdnia
d'inaugumcib van
haver d'anar a sorteig, ja
que., com es preveia, va ser
un dels esdeveniments m b
demanat. Accessos a I'Estadi
Olímpic el 25 dejuliol.
3i4

L'Pxit & venda d'entradés va
fer que en gran art dels
esdeveniments
insral.lacions s'omplissin i
es formessin cuesper entrar.
Accessos al Palau d'Esports
de Badalona (3), on es van
fer les com eticions de
basquetbo i a I'Estadi de
Beisbol de I'Hospitalet (4).

L

f

I La venda d'entrades durant els Jocs
En la quarta i darrera fase de la venda
d'entrades, les entrades es venien
directament a les taquilles de les
instal-lacionsesportives, i també al Centre
de Distribució d'Entrades.
Van funcionar 94 taquilles, que van
vendre 443.528 entrades. Abans dels Jocs,
en el cas d'uns quants esports (natació,
salts, gimnhstica, tennis, judo, esgrima,
ciclisme, lluita, piragüisme, rem, pilota i
basquetbol masculí), ja no quedava cap
entrada a la venda. Les úniques
competicions que encara disposaven d'un
nombre significatiu d'entrades van ser les
de futbol i les sessions matinals
d'atletisme.

Al Centre de Distribució d'Entrades es
van vendre 346.648 entrades. La forta
venda d'última hora va sorprendre
l'organització, i les cues que es van formar
van ser importants, sobretot els primers
dies. El problema principal va ser la

manca d'informació dels compradors, que
trigaven a decidir quk volien comprar.
Per tal de resoldre problemes d'última
hora, a totes les unitats hi va haver sempre
una part de les localitats no assignades.
Aquests seients de contingkncia van servir
per evitar els problemes derivats de
I'eliminació de seients que va caldre
introduir a última hora, a causa de noves
posicions de les chmeres de televisió,
d'una visibilitat insuficient, de canvis de
configuració, etc.
En algunes sessions hi va haver errors en
la identificació de blocs i van aparkixer
numerats de la mateixa manera seients
diferents, cosa que va dificultar
l'acomodació del públic. Els seients de
contingkncia van permetre resoldre
aquestes situacions. Altres incidcncies van
ser les reclamacions a les unitats on la
simplificació de les zones de preus va
crear greuges comparatius.
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í2.1. Les empreses col*laboradores

Socis
col*laboradors

IBM

Tecnologia informhtica

SEAT

Autombbils
Patrocinador del programa de formació de voluntaris
Patrocinador del recorregut de la torxa

BANESTO

Entitats financeres

LA UNION Y EL FÉNIX

Entitats asseguradores

ALCATEL

Equips de serveis per a informació dels mitjans de comunicació

TELEFONICA

Telecomunicacions
Patrocinador de la col~leccióde cartells

RANK XEROX

Sistemes d'edició

PHILIPS

Electrhnica

EL CORTE INGLÉS

Moda esportiva i grans magatzems
Patrocinador del recorregut de la torxa

COCA-COLA

Begudes refrescants
Patrocinador del recorregut de la torxa

KODAK

Productes fotografics

3M

Suports magnbtics

RICOH

Equips de fax

MATSUSHITA PANASONIC

Equips de vídeo

SPORTS ILLUSTRATED/TIME

Publicacions internacionals

MARS

Snacks

I
1

Patrocinadors
mundials

USPS (UNTET3STATESPOSTALSERVICE) Courier internacional

Patrocinadors

PHILIPS

Equips de televisió i hudio

BROTHER

Maquines d'escriure

VISA

Mitjans de pagament

BAUSCH & LOMB

Productes bptics, auditius i dentals

COLA C A 0

Cacau soluble

DAMM

Cervesa

cAM~PoFRÍo

Productes carnis

DANONE

Iogurts, postres i formatges frescos

EDS

Software de gestió de resultats

FLEX

Equips de descans

ASICS

Cal~atesportiu

MIZUNO

Equips d'entrenament esportiu

SEIKO

Cronometratge

IVECO-PEGASO

Vehicles industrials

FRIGO

Gelats

Patrocinadors

Proveidors

RENFE

Transport ferroviari

FREIXENET

Cava

IBERIA

Transport aeri

TMB

Transports Metropolitans de Barcelona

APPLE COMPUTER

Ofimhtica

CALCUL I GESTIO

Software de gestió empresarial

SEMA GROUP T&G

Software de gestió operativa

ERITEL

Software de sistemes de comunicació i informació a la Família Olímpica

ERICSSON

Centraletes telefbniques

TELETTRA

Radioenllagos i codificació digital del senyal de televisió

MONDO-ENIMONT

Pistes d'atletisme

BALSAM

Pistes de gespa artificial

SoNY

Pantalles gegants

PIRELLI

Cables d'energia i senyals

PESA

Equipaments de broadcast de RT0'92

.

FERNANDOROQ~ESPECIALIDADESTransport internacional de mercaderies i agent de duanes

ARA SERVICES

Consultoria de serveis d'alimentació

ADIC

Beques d'idiomes del COOBY92

GAS NATURAL

Gas natural

PLAZA & JANÉS EDITORES

Publicacions

MOTOR MAS^ (EVINRUDE- OMC COBRA) Motors forabord i dins forabord
OLYMPEX

Mobiliari per a instal.lacions esportives

JERROLD

Equips de capgalera de teledistribució per cable coaxial

JEANNEAU

Llanxes de motor

F~RICANACIONALDEMONEDAY
TWIBRE Documents de seguretat i medalles de competició

Proveidors de
material esportiu
oficial

MAPASA

Senyalització

BRUNSWICK CORPORATION

Billars i pistes de bitlles de la Vila Olímpica

ENHER

Serveis tbcnics energbtics

FECSA

Energia elkctrica

SENOH CORPORATION

Material de pista de voleibol

JUDOGI
DAYFER

Tatamis de judo
Embarcacions pneum2tiques plegables i semirígides

JANSSENFRITSEN EXPORT

Aparells i matalassos de gimnhtica

SCHELDE

Cistelles de basquetbol

UCS, MOYPE SPORT

Material de pista d'atletisme

MIKASA

Pilotes de voleibol i waterpolo

Proveidorsde
material esportiu
ofiaal

MOLTEN CORPORATION

Pilotes de basquetbol

TOLEDO ESPAÑOLA

Bilscules i sistemes de pes

MALMSTEN

Material de natació

GAIUARCHITECKTUR-KERAMICCerhica per a piscines
VANGUARD

Embarcacions Finn

NIPPON TAKKYU CO. STD.

Xarxes i pilotes de tennis de taula

O'JUMP

Tapissos de lluita

TECNOLOG~ADEPORTIVA

Xarxes esportives

PLASTERAL

Equips de filtració per a piscines

DAE DO

Material de taekwondo

TOP TEN

Guants i protectors de boxa

UESAKA

Material d'halterofilia

INDUSTRIAL VELERA MARSAL

Material de cordam i efectes navals

GOSEN

Material d'encordatge de raquetes de tennis

TARAFLEX

Terra de voleibol i d'handbol

ADIDAS

Pilotes de futbol i d'handbol

YAMAHA-HAZEN

Pianos

MITUFA

Tapissos de gimnbstica rítmica

CORSIVIA

Plats de tir oiímpic

GPS-NAV

Equips de seguiment i control de plataformes marítimes

ENRAF NONIUS

Equips de rehabilitació i electroterhpia física esportiva

HARKEN-TRIMER

Castellatge per a vela lleugera

F'RANCE LAMES

Pistes d'esgrima

YONEX

Material de bbdminton

ZALDI

Seiles de muntar

PERRY SPORTS

Rings de boxa

WILSON

Pilotes de tennis

YAMAHA MOTOR

Motocicletes i ciclomotors

SMLTW & NEPHEW

Embenatge esportiu

SAN-EL CORPORATION

Taules i tanques de tennis de taula

ALLSTAR-UL-

Aparells d'esgrima

NICHIMEN CORPORATION

Tapissos de tennis de taula

BAYROL PRODUCTOS QU~MICOSProductes per al tractament químic de piscines
OTERO

*
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.

-
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Bicicletes de tot terreny

I Proveidorsde

1

matem esportiu
oficiai

AYLLON

Grafisme

IYRU
JOOLA

Embarcacions Lechner A-390
Taules de tennis de taula

FRERE GROUP INTERNATIONAL Vaixells

MAVIC

Ciclisme i assisthncia thcnica

AISCONDEL

Lamina de PVC autoadhesiva Airon-Fix

ANTONI0 PUIG

Productes de perfumeria

ARQUER

Canelleres i cintes de cabell

AMERICAN SPORTSWEAR

Gorres i viseres

BERMEJO

Espases i tallapapers

CARJO

Encenedor marca Zippo

CEBAL CELOGRAF

Paper de regal i paper per folrar llibres

COMANS1

Figuretes de PVC, clauers de PVC i estoigs amb
figuetes de PVC

COMERCIAL AURÓ

Pilotes saltadores

COMERCIAL DE FORMES TEXTILES Ninots, figures i sabatilles de roba
COMERCIAL TRES

Marcs per a fotografies

CHUPA CHUPS

Caramels per jugar

DAEA SELONA

Clauers, pins i culleretes de metalls no nobles

DEVIQ

Para-sols de cartó per a cotxes

DISTRIBUCI~NA ALMACENES

Papereres, portallapis, guardioles, posavasos,
plumiers, maletins i safates de metall-llautó

DISET

Jocs de sobretaula, puzzles i joc del Trivial Pursuit

DUNKE

Articles de plhtic d'un sol 5:vasos, plats, coberts, safates...

DYNAMIC TRADE SERVICES

Recipient per a líquids, amb element xuclador

EDICIONES LEONESAS

Carpeta amb fotografies

ENRUTORRAS PAPEL

Agendes, blocs, quaderns i carpetes

ENRIQUE LOEWE KNAPPE

Carteres per a home i dona, cinturons i bosses de viatge de
peii i de pell combinada amb altres materials

ESTUCHERÍA VIPO

Estoigs per a ílapis

FLAMAGAS

Pissarres Veiieda i llapis Plastidecor
Encenedors no recarregables

FLEX METAL

Globus metM-lics

FOTOS JULIÁN

Postals de cart6

GUT

Bombons i productes de xocolata

HALLMARK RI~PLICAS

R2pIiques de segells postals encunyatsen plata amb cobertura d'or

Llicenciataris

HERACLI0 FOURNIER

Naips

HILATURAS DE FABRA Y COATS Estopa i accessoris per al cabell
HOFMANN

Albums de fotografies

HOME ENGLISH INTERNATIONAL Curs d'anglbs
HUMET TEXTIL

Tovalloles i barnussos

IMPEL MARKETING

Cromos de cartolina col~leccionables

INDUSTRIAL BOLSERA

Bosses de paper i bosses de polietilit

INDUSTRIAS BURÉS

Jocs de ilit i edredons

INDUSTRIAS D.N.J.

Ambientadors de cel.lulosa

INDUSTRIAS PLASTICAS PAÑELLA Estoigs penjants portaobjectes de plLtic
INORSA

Clavell Oiímpic

INOXCROM

Bolígrafs de plktic

JOIERIA ORIOL

Figures del Cobi, pins, clauers, penjolls, agulles,
arracades, etc., de metalls nobles i pedres precioses

LÍNEA ESPUMA

Coixins per a decoració

MANUFACWRAS ANTONI0 GASSOL Mitjons i mitges
MANUFACTURES GRE

Infiables per a platja (embarcacions, banyeres,
matalassos, circulars, braqalets, coixins i pilotes)

MERCEDES SASTRE DESCALS

Arracades de metacrilat

MICROTECNICA

Rellotges i despertadors

MIZUNO CORPORATION

Bosses d'esport

MUNDI PAPER

Targetes de felicitaci6

NENÚFAR

Pbsters (de paper i pliistic)

PELUCHES VIR

Ninots de peluix

PILMA

Figures del Cobi d'alumini, altres metalls no preciosos
i resina

PLASTIC SCREEN ESPANOLA

Adhesius

PLAZA & JANES

Productes editorials

PRODUCCIONES DISCOGRÁJ?ICAS
INDEPENDIENTES
Discos, cassets, i discos compactes
R-TEK MUSIC

Joc de pales (adhesives) i pilota

RED LABEL

Banderins

REIMASA

Gerres de cerhica Mugs

RICHEL

Corbates de seda i poliester. Fulards de seda

ROISE

Motxilles, bosses i carteres de material
tbxtil i niló

TEXTIL B.C.H.

Tovalles, bosses de pa, davantals i manyoples de cuina

TEXTIL MASSANA

Samarretes, xandalls, joggings, dessuadors, polos i pijames

TRAMA DE GASLLAR

Paper continu d'ordinador

1 ~iieenciaúwis

Col~laboradors
d'oiimpíada
Cuitwal, SA

UNICE

Pilotes de cuir i pilotes de PVC

UNIÓN DE ARTE

Agulles de corbata, botons de puny, arracades, braqalets i
pinqa subjecta-billets de metalls no nobles. Plats decoratius
(en cerhica o porcellana)

VELAMP

Llanternes

VIDRE ESTELLER

Gots, copes,cendrers, ampoíles amb got i bomboneres de vidre

GROUPE VANDALE

PIRELLI

REPSOL

RANK XEROX

DENTSU

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS

FRIGO
IBM

MARS

COCA-COLA

APPLE COMPUTER

CAIXA DE CATALUNYA

CAMBRA OFICIAL DE COMERG, INDUSTRIA
I NAVEGACIO DE BARCELONA

IBERIA
INSTITUT NACIONAL
D'INDUSTRIA (INI)

LA VANGUARDIA
TELEVISIÓ ESPANYOLA (TVE)
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I Tffl

Format

Pagines

Uengües

Tic'

Data

Pnblicncions per a ia F d a
Olhapka i el púbiic

Llibres
Calendari de competició

10.5 X21

160

C+E+F+A

50.500

91/92

Guia d'eqmüsles

10,s X21

120

CE+FA

29.100

92

Guia d'WRres i jut-

10,5X21

120

CE+FA

5.070

92

Uibrets explicatius (28 esports)

10.5 X 21

48 X 28

CE+FA

1.500

91

Uibres de resubts (28 esports)

A4

300x28

CEFA

2.000

92

Hípica. Informació preliminar

A5

122

CE+FA

680

92

Instruccions de regata i mesurament

A5

120

CE+FA

2.691

92

5.000

91

Guia de premsa

A5

Guia dels mitjans de comunicació

10.5 X 2 1

120

CE+FA

20.000

92

Guia de tmsports dels mitjans de comunicació

A5

120

CE+FA

20.000

92

Guia d'acolliment de premsa

10,5X21

112

CE+FA

5.350

92

Guia d'autoritats

10.5 X 21

48

CE+FA

4.600

92

Guia d'hotels seu

10,5X21

120

CE+FA

3.400

92

Segon Congrés MWic del COI

A5

80

CE+FA

4.850

91

Segon C o n g k B s i c del COI (ponhcies)

24x17

320

EFA

1.500

91

Guia de controls m e d i

10,5 X21

120

CE+FA

4.195

92

Guia fannadutica

10.5 X 21

120

CE+FA

2.580

92

84

CE+FA

6.660

91

120

CE+FA

2.700

92

Guia de radiocomunicacions

A5

Guia del Camp Internacionalde la Jwentui

10.5 X 21

64

C+E+F+A

Programa d'inauguraci6 dels Jocs

58.5 X 32,5

48

CEFA

70.000

92

Programa de clausura dels Jocs

58.5 X 32,s

48

CEFA

70.000

92

Manuals
Manual d'insuipcib a les competicionsper nombre
Manual d'insuipcb a les competicions per nom

A4

48

C+E+FA

5.675

92

Manual per al Cap de Missi6

A4

64

CE+FA

1.400

92

Manuals d'equtp (28 8sports)

10.5 X21

48x28

CESA

3.500

92

Manual de jutges d'atletisme

A5

48

CE+FA

600

92

Manual de jutges de rem

A5

48

CE+FA

600

92

Manual d'acredEaci6

A4

24

C+E+FA

4.200

91

Manual d'aaaditaci6 dels mitjans de cornunicaci6

A5

48

CE+FA

4.500

91

FulletslDossiers
Guia de la Vila Mlmpica

A4

24

CESA

1.500

90

Els serveis de la Vila Olfmpica

10.5 X 21

24

CE+FA

40.000

92

Agenda del cap d'equip de tir dímpic

A4

64

CE+FA

530

92

'Tiratge corresponent a la d a m edlciá

Butlletí d'informació diari de tennis

A4

4

CEFA

150.000

92

A: Angles

Informe de progrés d'Opem&msde Remsa

43.5 X 29.7

64

CE+FA

650

La Vila de Montigalil

10.5 X 21

24

CE+FA

8.120

92

La Vila del Parc de Mar

10.5 X 21

24

CE+FA

2.500

92

dels J. O. de Barcelona'%. Llibre de premsa A4

64

C+E+F+A

4.920

92

Cenmhia de dausuradek J. O. de Barcelona'92. Uibrede premsa A4

84

C+E+F+A

A4

8

Cerim6niadn
i' augurac6
i

AC&

Múfflple a la Informaci6i a la Comunicació

CEFA

90/91

4.920

92

15.000

91

AL: Alemany
C: Catal&
E: Castella
E U Bsw
F: Franc&
GA: Gallec
m ItalP

CE: Versi6 bilingGe
C+E: Dues edicions

Format

Pagines

Llengües

Tiratge'

Data

Pwrama de la 99a Sessi6 del COI

A4

32

CEFA

1.000

Últimes gestions abans de viatjar als Jocs Oiimpics

A4

44

CE+FA

25.000

92

Informe medic de progrBs(Comissi6 MBdicadel COI)

A4

64

FA

350

90

4.000

90

Segon Con&

Medic del COI (Ia v d ó )

92

A5

16

CE

Segon Ccmgr& MBdic del COI

A5

48

CE+FA

12.500

00/91

Benvinguts a la inform&ticadels Jocs

10,5 X 21

8

CE+FA

48.000

91

Sistema d'lnformaci6 de Resultats

A4

12

CE+FA

6.750

92

~

29.7 X 103

16

CE+FA

A4

32

C+E

~Catalunya.
e 12 Iti&
r

(CIJ)

Iníonnaci6 so& la venda d'c#ltrades
Infwmaci6per al públic. Cenfmd'Hfpica del Montan*

A4

Guia de I'espectador

9.5 X 22

Les 15 subseus olimpiques

10.5X21

6x15

Els 28 esports olímpics

10.5 X 21

6 X 28

El Camp Internacionalde la Joventut

10,5 X 21

6

F+A

1.675

92

1.500.OW1

91

6

CEFA

10.000

92

24

CEFA

240.000

92

CE+FA

75.000

89/90/91

C+E+F+A

10.000

90

3.000

91

92

Publicacions peribdiques
Camp News. Diari del CIJ

A4

8

CEFA

1.500

Barcelona Olimpic News(irregular)

A4

16

CE+FA

3.W

88/89/90/91

Newsletter (setmanal)

A4

12

C+E+F+A

2.000

89/92

Mati Oficial

A3

16

CE+FA

5.000

92

Pnblicaeions per a I'organíízaúó

Format

P%ines

Uengües

Tiratge'

Pia Director (6 edicions)

A4

720

CE

700

Resum del Pla Director (5 edicions)

A4

200

CEA

1.fm

Carta Olímpka

A4

110

C

Guia de les forces de seguretat

9.5 X 15,5

Uibre d'hislorialsdel COOB'92

A4

48
1500

C+E
E

Data

~8(2)/8W!~'90(2)

88 (2M'(ly90(2)

707

90

32.000

92

4.515

92

Manuals
Manual del voluntari dimpic

mA4

Cursos de formaddde volunW92

A4

256

Manual de fonaci6 del voluntari

A4

48

E

Manual del portador de la Rama Olimpica

A5

48

CE

Manual de voluntaris de cerimbnies

A4

48

Manual de formaci6 de vdunteris conductors

A4

48

32

C+E+CE

33.000

89/91/92

&E

30.000

90

1.778

91

15.376

92

C

323

92

C

3.643

92

92

M a n d del vduntari conductor

A4

48

E

3.618

Manual de fwmaci6 del buspoo1

A4

48

CE

1.130

92

Manuals de conductors d'autow-autobús

A4

48

CE

1.073

92

TRol

Format

PBgimw

UeMlCles

Tiratge*

Data

Manual de voluntaris de la Vila Olimpica

A4

48

C

4.030

Manual de voluntaris de la Vila del Parc de Mar

A4

48

C

280

92

Manual de vduntaris de la Vila de Montigalh

A4

48

C

850

92

Manual de voluntaris de la Vila de Banydes

A4

48

C
92

92

Manual del voluniari d'allotjament

A4

48

C

1.700

Manual de formaci6 d'&ssisienis

A4

160

CE

3.600

92

Manual del voluntari de seguretat

A4

48

C+E

15.300

91

Manual del voiuntari de control de pas i m o d a c i b

A4

48

C

1.680

92

Manual d'opersdons d'acrediions

A4

26

C

860

92

Manual d'operacionsde contrd d'accéa

A4

48

CE

3.017

92

Manual de sahrament Isoconisme

A5

48

CE

248

92

Manual de voluntaris de les unitats tenitorials (50)

A4

20x50

C

700

92

Homesi dones amb recursos

31 X 22

CE

1.844

92

E

4.500

92

Annex d'ad-

del pemonaidel C008'92

48

A4

1500

QQestronaride voluntaris

A4

32

C+E

70.000

89

PAS0'92 (Pla d'Assisth% S a n M Olímpica)

A4

32

FA

250

89

OBAC Meeting 1 (RTO)

A4

400

A

154

90

OsAC Meeting 2 (RTO)

A4

400

A

123

90

OBAC Meebing 3 (RTO)

A4

450

A

308

91

Olyrnpic BroedcastingRTO

A4

400

A

205

91

Gmphics StandardsManuel (28 esports)

A4

32x28

A

2.000

92

~~m ( 2 8 esports)

~4

32x28

A

2.000

92

A4

400

A

2W

92

UniMmi Pm&cü01)8 Mammi RTO

A4

400

A

214

92

Celendsri de cornpetidb RTO

A3

38

A

231

92

18.800

90

G/¿@IQ

StandtvdsM&

RTO

üenvinaut a la nova seu dei C008'92

10.5 X 21

6

=+FA

hemati de publicacions

10.5 x 21

8

CE

Beques d'ldianes

145 X 21

6

C

Rep a essa un amic olímpic

10.5 x 21

8

CE

Vduuntaris92(14 núm.)

A4

32

COOBeMm(8 M.)

A3

4

CE
C

.

l.m

90

70.000

90

75.000

91

1 1 0 . ~
1.000

88/89/90191/92
89/90191

Promoció i imatge

1 mol

Format

paeines

UengOes

Tiratge'

Data

Uibres

Crit&

de patmdni comercial

A4

64

EA

600

89/90

Guia de 6anabna'W

10.5X21

164

C+E+F+A

52.500

89/90/91/92

Les ciutats de Barcslons'92

10.5 X21

160

C+E+F+A

10.325

91

De W
r
m a üadona'92

30x30

64

C+E+F+A

42.000

90

L'EsWi Ollmpic, simbd de Barcelona'92

A4

46

C+E+F+A

10.000

89

El Palau Sant Jordi

30x30

160

C+E+F+A

lO.Op0

90

ELS meells ollmpics

27 X 31

198

GE+FA

10.008

92

Els cartells olimpics

A4

120

CE+FA

5.Wk

92

Col.lecdó de cartells &esports

24.5 X 32

72

CEFA

5.000

91

89

Manuals
Manual de normes grAfiques

A4

100

CEFA

2.000

Variacionsde la mascota

A4

100

CEFA

2.000

89

Identitat corporativa: Publicacions

A4

18

CE

1.000

89

Identitat coiprativa: Hospitals

A4

6

CE

300

90

Identitat corpaativa: Subseus

A4

40

C

500

90

de Barcelona'92
Els ~ictwrames

A4

76

CEFA

10.000

90

Els pictogrames dels Jocs

A4

112

CEFA

1.000

92

Manual de look

.

A4

150

CE

500

91

Manual de senyali&

A4

150

CE

500

91

Guia del Cob/ animado

42 X 30

24

EF

800

90

Barcelona'92

10,5 X 21

12

C E + F A t l T - A L W 275.000

89/90/91

Els Jocs Olfmpics de Barcalona'92

A4

24

CE

30.000

92

FulletsIW e r s

Els Jocs Olfmpics de Barcdona'92

A4

24

GE

6.250

92

inauguracd de !'Estadi Ollmpic

19.5 X 30

24

CE

230.000

89

Dossier de premsa (semestml)

A4

64

C+E+F+AIFA

"Falten 500 d ~ sDossier
.
de Premsa

A4

250

Normat'hra d'ús del lema *Amics per s m p w

A4

8

W e g de productes ll~cenciats

A4

48

CE

Col.lecció de cartells de dissenyadors

15 X 30

24

C+E+F+A

4.400

91

Cd.lecciÓ de cartells de pintors

15x30

12

C

6.350

91

60 X 80

13

CE

2.500

89

800.000

90

90

EA

CEFA

10.000

90/91/92

1.220

91

300

91

10.000

89/90

Calendaris
Calendari del COOB'92 (1989)

PweIs
C d . h i ó de cartens oficials (4)

50 X 70

EFA

Cartells Elpmyecto ollmpco en las m n i d a d e s (16)

30 X 62

E

4.000~18

Col.ieccb5 de cartells Barcelona'92 amb les subseus (I5)

30 X 62

C

3.000~15

91

Col.lecció de cartells de dissenyadom(18)

50x70

CEFA

900.000

90

Títol

Fonnat

Col.lecció de cartells d'esports (28)

50 X 70

Paeines

Uengües

Tiratge'

Data

CEFA

1.000.000

92

160.000

91

Col.lecci6 de cartells de pintors (8)

50 X 70

CEFA

Cartell de banderes

70x100

CE

3.275

92

Pbsterde senyalitzaciói I w k

70x100

CE

3.MW)

92

Display Cobi

21 X 21

-

1.370

89

Serigrafies de la col~leccló
de cartells de dissenyadors

56 X 76

-

1.600

91

Serigrafies i litografles de la col.lecci6 de cartells de pintors

56 X 76

-

770

91

lAnhes

Serigrailesdels Cobis Premsa

33 X 41

CEFA

1.000

89

Serigrafia del Cobi Ramblista

A3

C

1.175

90

Serigrafia del Cobi Sanitari

33 X 42

C

70

90

Serigrafia del Cobi Subseus

A3

C

150

91

Serigrafia del projecte olímpic a Madrid

70x50

E

150

90

Serigrafiadel projacte dímpic a Sevilla

70 X 50

-

125

90

Mapa Olímpic Oflcial

87,3 X 64

CEFA

125.000

92

Pltmolde la Guia de Barcelona'92

62 X 75

C+E+F+A

50.000

Models

I

I

89/90/91/92

iiratge

Formularis

570

Adhesius

40

676.821

Passis

16

347.528

1.066.560

Invitacions

90

200.415

Acreditacions

16

177.930

Sobres

22

134.124

Cartes

50

105.000

Carpetes

45

103.142

Diplomes

1

11.000

Diversos

94

1.447.673

I' 1

Papereria Gcnica

Tiratge

Formularis

30

181.370

113.810

Cartells

26

Cartes

38

102.784

Adhesius

39

100.890

24

88.208

Sobres

28

40.330

Targetes

4

3.500

Diversos

1O

201.600

I Sigles utilitzades
ACNO:
AMIC.
ASOIF:
BDI:
BJT'92:
CAR'92:
CATV:

c m

CCRR
CECAJO:
CECOR:
CEMAN:
CIE:
CIJ:
CIOT:
CIRTV:
CIS:
CMC:
CMC:
COE:
COI:
COOB792:
CON:
COT:
CPDO:
CPO:
CPP:
CSA:
CSC:
CSC:
CSD:
CSSO:
DGPL:
DGT:
DOCUMENT:
EM0'92:
E m
ENG:
EUTI:
FGC:
FI:
FO:
GHB:
IBC:

IMIM:
INEFC:
MDO:

OBAC:

Associació de Comitb Olímpics Nacionals
Accés Múltiple a la Informació i a la Comunicació
Associació de Federacions Internacionals de Jocs d'Estiu
Base de Dades Integrada
Barcelona Inform&ticai Telecomunicacions 1992
Comissió Assessora de Radiocomunicacions de BarcelonaY92
Televisió per cable
Circuit Tancat de Televisió
Corporació Catalana de Rhdio i Televisió
Centre de Control Aeri dels Jocs Olímpics
Centre de Coordinació (de Seguretat Olímpica)
Centre de Comandament (de Seguretat Olímpica)
Centre &InformacióEsportiva
Camp Internacional de la Joventut
Centre &Informaciói Operacions de Tecnologia
Centre Internacional de Rhdio i Televisi6
Commentator Information System
Centre de Mitjans de Comunicació
Centre Mbdic Coordinador
Comitk Olímpic Espanyol
Comitb Olímpic Internacional
Comitb Organitzador Olímpic Barcelona792
Comitk Olímpic Nacional
Centre &Operacions de Transport
Centre de Procés de Dades Olímpiques
Centre Principal &Operacions
Centre Principal de Premsa
Centre de Chícul Olímpic
Centre de Serveis Comuns (del Centre de Mitjans de Comunic
Centre de Serveis als CON
Consell Superior &Esports
Comissió Superior de Seguretat Olímpica
Direcció General de Politica Linw'stica.
Generalitat de Catalunya
Direcció General de Telecomunicacions.
Ministeri d'hdústria i Energia
Sistema per a la distribució de resultats impresos
Empresa Mobilitat Olímpica'92
Entitat Metropolitana del Transport
Electronic News Gathering
Escola Universithria de Traductors i Intkrprets
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Federació Internacional
Família Olímpica
Gremi d'Hotels de Barcelona
High Definition Television
International Broadcaster Center
Institut Municipal d'hvestigació Mbdica
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Malalties de Declaració Obligatbria
Nova Icaria, S.A.
Nomenclhtor Olímpic
Olympic Broadcasters Advisoring Commiiiee

OCSA:
OMSA:
0RTB792:
ORTJO:
PAMOB:
PASO:
PNO:
PTO:
RENFE:
RTCA:
RTGC:
~~0'92:
RTVE:
SM
SICO:
SIGE:
SIGO:
SIR
TMA:
TMB:
TOP:
TS:
TVE:
UAB:
UER:
UPC:
VOSA:

Olimpíada Cultural, S.A.
Olympic Moli, S.A.
Organisme de RBdio i Televisió Barcelona'92
Organisme de RBdio i Televisió per als Jocs Olímpics
Pla d Assistbncia Meteorolbgica
Pla d'Assistbncia Sanithria Olímpica
Pla Normatiu d'operacions
Pla Territorial d70peracions
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
Radiotelefonia de Curt Abast
Radiotelefonia de Grup Tancat
Rhdio-televisió01ímpica 92
RBdio-televisió Espanyola
Sistema d7AlimentaciÓIninterrompuda
Sistema &Informació per a Comentaristes
Sistema InformBtic de Gestió Empresarial
Sistema &Informació per a la Gestió d70peracions
Sistema d7InformaciÓde Resultats
Telefonia Mbbil AutomBtica
Transports Metropolitans de Barcelona
The Olympic Programme
Telefónica Servicios
Televisió Espanyola
Universitat Autbnoma de Barcelona
Unió Europea de RBdio-difusió
Universitat Polit&cnicade Catalunya
Vila Olímpica, S.A.
7

7

I Relació de taules
1. Personal d'organització esportiva durant els Jocs
Personal de control de competició

2. Patrocinadors de les cerimbnies d'inauguració i clausura

3. Acreditacions dels representants dels mitjans de comunicació
Personal i capacitat dels centres de premsa per esports
Unitats mbbils a les seus de competició per esports
Personal de les unitats mbbils de RT0'92
Posicions de comentarista a les seus de competició

5. Distribució dels recursos humans de gestió de materials

6. Assignació de projectes i serveis
Característiques del procés organitzatiu
Tipologia dels sistemes
Volums de la tecnologia
Principals etapes en la formació del personal de tecnologia
Recursos humans dels projectes tecnolbgics en les etapes de preparació i operació
Sistemes de resultats durant els Jocs. Recursos utilitzats

7. Recursos humans de la Vila Olímpica

Superfícies i altres dades sobre el condicionament de la Vila Olímpica
Habitacions disponibles per a la Famiia Oiímpica
Vaixells ancorats al Port Autbnom de Barcelona
Edicions del Camp Internacional de la Joventut i participants
Participants en el Camp Internacional de la Joventut

8. Persones acreditades per categories
Període d'inscripció de la Famíiia Olímpica: documents i dates
Calendari dels centres d'acreditacions
Acreditacions per dies i centre
Arribades de la Família Oiímpica per dia i categoria
Distribució dels vehicles cedits per SEAT per tipus i serveis
Viatgers per dia en transport públic (25 de juliol - 9 d'agost)
Recursos humans per a l'assistbncia sanith-ia
Assistbncies mkdiques durant els Jocs
Menú dels dicars per als esportistes
Serveis d'alimentació subministrats a l'Equip'92

9. Projecte de seguretat olímpica

IRelació de holes
10. Emissions filataliques dels Jocs Oiímpics de Barcelona
Medalles dels esports oficials dels Jocs Oiímpics de Barcelona
Medalles dels esports de demostració dels Jocs Olímpics de Barcelona
Medalles commemoratives
Esquema general de la informació dels Jocs Olímpics del 92

ll. Concessions a les unitats
Ingressos per drets de televisi6 en les darreres edicions dels jocs olímpics
Distribució de preus de les entrades per esport
Distribució de les localitats en funció dels preus
Coeficient de venda d'entrades

1. Organigrama de la Direcció General d'Esports (any 1991)
Calendari de cerimbnies de proclamació de vencedors
3. Diagrama de la transmissió dels senyals de televisió

4. Etapes del condicionament olímpic

5. Comandes tramitades per les divisions
Evolució trimestral de les necessitats d'espai als magatzems centrals
Equipament utilitzat per a la gestió de material a les instal-lacions

6. Programació general dels projectes tecnolbgics
Organigrama tipus de la tecnologia en una unitat territorial
Nombre d'incidancies al CIOT
Projectes d'Informhtica i Sistemes
Principals relacions de dades entre projectes d'informhtica
Dades referents a l'ús de I'AMIC. Distribució de terminals
Dades referents a 17ús de PAMIC. Consultes per temes
Dades referents a l'ús de l'AMIC. Consultes per idiomes
Estructura del sistema d9inform&tica
El sistema de gestió de resultats
Esquema del SIGE (Sistema InformAticde Gesti6 Empresarial)
Tipus de sofhvare d'ús general al COOB792
Xarxa de la telefonia olímpica
Evolució del trhfíc en el Sistema de Radiotelefonia de Grup Tancat
(RTGC). Trucades efectuades
Els sistemes de transport dels senyals de televisió
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341
341
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IRelació de grhfics
7. Ocupació de la Vila Olímpica

8. Disseny de la targeta d'acreditació
Famíiia Olímpica acreditada
Arribades de la Família Olímpica a l'aeroport de Barcelona
Cerimbnia d'inauguració dels Jocs Olímpics. Distribució de la tribuna d'honor
Serveis de transport per als mitjans de comunicació
Organigrama final dels Transports
Autocars en servei durant els Jocs
Consum alimentari al menjador d'esportistes de la Vila Olímpica

9. Exemple d'estructura CECOR-CEMAN al Port Olímpic

10. Els pictogrames d'esports en les darreres edicions oiímpiques
Trucades ateses per temes
Evolució de les trucades ateses

11. Empreses col-laboradores dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992

I Relació de plhols i mapes
3. Centre de Mitjans de Comunicació

Vila Olímpica
Centre de Residents
k e a residencial
Centre comercial
Centre de recepció
Restaurant principal
Seu de CON
Port Autbnom de Barcelona

8. Aeroport de Barcelona
Localització de les unitats territorials de transports
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